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امللخص 1

تحــاول وزارة التعليــم العالــي العراقيــة ان تطــور نظــام حوكمــة واســع، وفعــال، وخاضــع لعمليــة التحسيـــن املســتمر فــي 
جامعاتها، بغية تـرصيـن عملية تحسيـن الجودة فيها، وينبغي ان يكون النظام قادر على تقديم مزيد من التحسيـن، ويتما�شى 
مــع عمليــة التحسيـــن املســتمر فــي قطــاع التعليــم العالــي، وهــذا دون شــك ســوف يســاهم فــي توفيـــر الفــرص لضمــان مزيــدا مــن 
التحسيـــن فــي مفاهيــم وممارســات إدارة الجامعــات وكلياتهــا، خاصــة وان الجامعــات والكليــات العراقيــة ال زالــت بحاجــة إلــى 
نظــم الرقابــة الذاتيــة والرســمية التـــي تضمــن االلتـــزام والخضــوع التــام لتنفيــذ متطلبــات تحسيـــن الجــودة فــي التعليــم العالــي، 
وهــذا يحتــاج إلــى توافــر القيــادة الحكيمــة والعادلــة مــن جانــب وإلــى ضوبــط تضمــن االلتـــزام بمبــادئ )الشــفافية، اســتقاللية 
املســئولية، املشــاركة، واملســاءلة( مــن جانــب آخـــر، لــذا كان الهــدف الرئيــس للبحــث هــو الكشــف عــن تأثيـــر حوكمــة الجامعــات 
بــكل مــا تعنــي مــن )ضوابــط قيميــة وأخالقيــة( فــي تحسيـــن العمليــة التعليميــة الشــاملة فــي جامعــة البصــرة، والجامعــة التقنيــة 
الجنوبيــة، إلن مخـــرجات العمليــة التعليميــة )الطالبيــة والبحثيــة( هــي التـــي تصــف الخدمــة التـــي تقدمهــا الجامعــة للمجتمــع 
املســتقل  للمتغيـــر  تأثيـــر ذات داللــة معنويــة إحصائيــة  )هنــاك  رئيســة مفادهــا  البحــث فرضيــة  اعتمــد  الجامعــة(.  )رســالة 

الرئيــس )حوكمــة الجامعــات ومتغيـــراته الفرعيــة( فــي املتغيـــر املعتمــد الرئيــس جــودة أداء العمليــة التعليميــة(.

وتــم تحديــد مجــال الدراســة بــكل مــن )كليــة اإلدارة واالقتصــاد فــي جامعــة البصــرة، والكليــة التقنيــة االداريــة فــي الجامعــة 
التقنية الجنوبية(، وذلك ألســباب من أهمها )- التواجد املســتمر للباحثيـــن في الكليتيـــن املذكورتيـــن مما يســاعد على التعرف 
املباشــر علــى املشــكالت التـــي تعتـــرض تنفيــذ نظــم تحسيـــن الجــودة، - وكمــا إن تخصــص الكليتيـــن يتفــق مــع نفــس االختصــاص 

 عن محاوالت تنفيذ نظم إدارة الجودة في الكليتيـــن املذكورتيـــن(.
ً
االداري للباحثيـــن، - فضال

حــاول البحــث التوصــل إلــى أهدافــه الرئيســة باســتخدام طريقتيـــن: األولــى تتوجــه نحــو الكشــف عــن مــدى إدراك وميــل 
الهيئــات االداريــة واالكاديميــة فــي التعليــم العالــي نحــو حوكمــة الجامعــات، ومــدى إمــكان اســتخدامها فــي الجامعــات والكليــات 
العراقيــة، والثانيــة البحــث عــن العالقــة الســببية بيـــن حوكمــة الجامعــات موصوفــة بمتغيـــراتها الرئيســة، ومؤشــرات قيــاس 

تحسيـــن أداء العمليــة التعليميــة.

واستخدم البحث الغراض جمع البيانات املتعلقة بالطريقتيـــن اداتيـــن هما قائمة فحص لجمع البيانات التـــي تكشف 
عــن إدراك وتوجــه اإلدارة نحــو مفاهيــم حوكمــة الجامعــات وآليــات تنفيذهــا، والثانيــة اســتبيان للكشــف عــن العالقــة الســببية 

بيـن حوكمة الجامعات وتحسيـن جودة أداء العملية التعليمية.

توصــل البحــث إلــى مجموعــة نتائــج مــن أهمهــا الــدور االيجابـــي لحوكمــة الجامعــات فــي تحسيـــن العمليــة التعليميــة فــي ظــل 
توافــر البيئــة املالءمــة.

الكلمات املفتاحية: الحوكمة، حوكمة الجامعات، تحسيـن جودة العملية التعليمية.

 *  تم استالم البحث في نوفمبر 2017، وقبل للنشر في مايو 2018، وتم نشره في يونيو 2020.

DOI: 10.21608/aja.2020.91521 :)معرف الوثائق الرقمي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2020، ص ص 19- 42، 

هــدف البحــث إلــى الكشــف عــن تأثيـــر حوكمــة الجامعــات بــكل مــا تعنــي مــن )ضوابــط قيميــة وأخالقيــة( فــي تحسيـــن العمليــة 
التعليميــة الشــاملة فــي جامعــة البصــرة، والجامعــة التقنيــة الجنوبيــة، إلن مخـــرجات العمليــة التعليميــة )الطالبيــة والبحثيــة( هــي التـــي 
تصــف الخدمــة التـــي تقدمهــا الجامعــة للمجتمــع )رســالة الجامعــة(. اعتمــد البحــث فرضيــة رئيســة مفادهــا )هنــاك تأثيـــر ذات داللــة 
معنوية إحصائية للمتغيـــر املستقل الرئيس( حوكمة الجامعات ومتغيـــراته الفرعية )في املتغيـــر املعتمد الرئيس جودة أداء العملية 
التعليميــة(.  توصــل البحــث إلــى مجموعــة نتائــج مــن أهمهــا الــدور االيجابـــي لحوكمــة الجامعــات فــي تحسيـــن العمليــة التعليميــة فــي ظــل 

توافــر البيئــة املالءمــة.
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املقدمة

توجهت معظم بلدان العالم نحو تبني نظم تحسيـن وضمان الجودة، وقد نجح البعض منها وفشل البعض اآلخـر، مما 
اقت�شــى البحــث عــن أســباب ذلــك، واالســتفادة منهــا فــي مجــاالت التحسيـــن املختلفــة، ألن الحاجــة إلــى التحسيـــن والتـركيـــز علــى 
الجــودة أصبــح مــن القضايــا الواقعيــة الضروريــة لــكل قطاعــات الدولــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والخدميــة، وعــزز هــذا التوجه 
النمــو فــي االســتقاللية املؤسســية، والتوســع فــي دور الجامعــات فــي خدمــة املجتمــع واملســاءلة املجتمعيــة، واالهتمــام بتطبيــق 
وتقييــم نظــم ضمــان الجــودة قــي التعليــم العالــي، إذ اســهمت مجتمعــة فــي نشــوء املبــادئ التوجيهيــة للحوكمــة، وأصبحــت نظــم 
تحسيـــن الجــودة بمســمياتها املختلفــة تتكامــل وتتفاعــل مــع مبــادئ الحوكمــة وآلياتهــا، ممــا نتــج عنــه تمركــز حوكمــة الجامعــات 
حــول مرتكــزات العمــل الجامعــي مــن جانــب، وعالقتهــا باملؤسســات األكاديميــة وغيـــر األكاديميــة واملجتمــع مــن جانــب أخـــر. وتــم 
تعريفهــا )باإلطــار الــذي تتحــدد مــن خاللــه القيــم مــن داخــل الجامعــة، والنظــام الــذي تســتخدمه فــي صنــع القــرارات وتخصيــص 

املــوارد، والرســالة واملهــام، وأنمــاط الســلطة وهــرم الســلطة(.

وتشــكل حوكمــة الجامعــات اإلطــار العــام الــذي تالحــق علــى أساســه املؤسســة أهدافهــا، وسياســتها، بحالــة مــن التماســك 
والتجانس، بما يضبط توجيه األفعال واألنشطة اليومية لإلدارة في املؤسسة، وتثيـر االهتمام حول بعض جوانب نظم ضمان 
التـــي يصعب تنفيذها، إذ إن نظم ضمان الجودة تبني على أساس التقييم الخارجـــي للجامعة، وتهتم كثيـــرا بمتطلبات االعتماد 
والحصــول علــى الشــهادة، وغالًبــا ال تـــرتقي إجـــراءات التنفيــذ إلــى مســتوى متطلبــات التوثيــق، ممــا يتـــرتب عليــه مطابقــة تقريبيــة 
مــع خصائــص الجــودة الجامعيــة املطلوبــة، وتجــاوًزا لهــذه الفجــوة يأتـــي دور حوكمــة الجامعــات فــي تعزيـــز قــدرة اإلدارة الجامعيــة 

علــى تحسيـــن جــودة العمليــة التعليميــة الشــاملة مــن خــالل ضبــط التــوازن بيـــن متطلبــات نظــام ضمــان الجــودة وآليــات تنفيــذه.

وعليــه كان التوجــه الرئيــس للبحــث نحــو الكشــف عــن تأثيـــر حوكمــة الجامعــات فــي تحسيـــن العمليــة التعليميــة الشــاملة 
فــي بعــض الكليــات اإلداريــة فــي جامعــة البصرة،والجامعــة التقنيــة الجنوبيــة، حيــث تعــد العمليــة التعليميــة الشــاملة القلــب 
فــي العمليــة الجامعيــة، وإن مخـــرجاتها الطالبيــة والبحثيــة هــي التـــي تصــف الخدمــة التـــي تقدمهــا الجامعــة للمجتمــع )رســالة 
الجامعــة(، وعبــارة تحسيـــن جــودة أداء العمليــة التعليميــة تعنــي ضمًنــا مــدى الخضــوع ملتطلبــات تنفيــذ نظــام ضمــان الجــودة فــي 
التعليم العالي، لذا أصبح من الضروري البحث نظرًيا )في األدبيات السابقة(، وميدانًيا عن )طريق املعايشة واالستطالع( عن 
جــذور أســباب ضعــف النتائــج املتوقعــة مــن اإلجـــراءات املتبعــة فــي تحسيـــن جــودة أداء العمليــة التعليميــة، والــدور الــذي يمكــن 
أن تؤدية مبادئ حوكمة الجامعات وآلياتها قي معالجة أسباب هذا الضعف، إذ يشارك في اجـرءات الحوكمة وآلياتها، مجلس 
الحوكمة املكون من مجالس: األمناء والجامعة ويشــارك في الحوكمة أيًضا العمداء واألقســام العلمية، واملديـــرون، واألســاتذة 
والطلبــة وأعضــاء مــن املجتمــع املحلــي، وتقت�شــي طبيعــة تسييـــر نظــام الحوكمــة مراعــاة قواعدهــا الرئيســة مثــل )الشــفافية، 
واملســاءلة، واملشــاركة(، وهــي بذلــك تشــكل النظــام الرقابـــي الــذي يضبــط تنفيــذ توجهــات وتعليمــات اإلدارة، خاصــة عنــد تنفيــذ 

طرائــق تحسيـــن جــودة أداء العمايــة التعليميــة فــي التعليــم العالــي.

أجـــري البحــث علــى عينــة مختــارة مــن بعــض الكليــات االداريــة فــي جامعــة البصــرة والجامعــة التقنيــة الجنوبيــة فــي البصــرة، 
وهــي كل مــن )كليــة اإلدارة واالقتصــاد، والكليــة االداريــة التقنيــة(، واعتمــد فرضيــة رئيســة مفادهــا )هنــاك عالقــة وتأثيـــر ذي داللــة 
معنوية إحصائية للمتغيـر الرئيس املستقل حوكمة الجامعات ومتغيـراته في املتغيـر املعتمد الرئيس جودة أداء العملية التعليمية 
ومتغيـــراته(، اســتخدم ألغــراض جمــع البيانــات أداتيـــن، األولــى قائمــة فحــص للكشــف عــن مــدى إدراك ميــل الهيئــات اإلداريــة 
واالكاديميــة فــي الكليــات موضــوع الدراســة لحوكمــة الجامعــات، والثانيــة اســتبيان الختبــار تأثيـــر حوكمــة الجامعــات فــي تحسيـــن 
مســتوى أداء العمليــة التعليميــة الشــاملة، والتحقــق مــن مــدى صــدق فرضيــات البحــث، توصــل البحــث إلــى مجموعــة نتائــج مــن 

أهمهــا دور حوكمــة الجامعــات فــي تفعيــل تنفيــذ طرائــق تحسيـــن جــودة أداء العمليــة التعليميــة فــي الكليتيـــن موضــوع الدراســة.

)Theoretical Approach( املبحث األول - املدخل النظري

ويتضمــن املعالجــة النظريــة ملوضــوع البحــث مــن خــالل عــرض األدبيــات الســابقة، والتحليــل املنطقــي للمفاهيــم واألفكار 
 إلــى الصيغــة التـــي تعتمدهــا الفرضيــات، وتتوجــه بهــا الدراســة امليدانية.

ً
املتعلقــة بموضــوع البحــث، وصــوال
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 - مراجعة األدبيات السابقة
ً

أول

دراســة )Jaramillo, 2012(، والتــي أشــار فيهــا إلــى ضــرورة بنــاء مجموعــة مؤشــرات للحوكمــة فــي التعليــم العالــي، تصلــح 
بصفتهــا مقيــاس أداء مقــارن لجــودة التعليــم العالــي، ومــن هــذه املؤشــرات: )الســياق والرســالة واألهــداف، والتوجــه بــاإلدارة، 

واالســتقاللية، واملســاءلة واملشــاركة(.

دراســة )Plane et al., 2010(، وأوضـــحت العالقات األكاديمية التـــي تقوم املنظمة ببنائها للوصول إلى قواعد توضـــح 
مفهوم )الحوكمة الرشيدة(، وتأثيـراتها في تعزيـز البعد العالمي للمنظمة.

دراسة )Thomas , 2006(، ويشير فيها إلى تـركيـز الباحثيـن على أهمية الحوكمة بصفتها محدد للتنمية وأهدافها، ويولد 
التـركيـــز علــى مؤشــرات الحوكمــة زيــادة فــي الطلــب علــى هــذه املؤشــرات لقيــاس جــودة الحوكمــة فــي مجــال البحــث وأهدافــه، كــون 
هذه املؤشرات بمثابة فرضية مفصلة وغيـر مختبـرة حول طبيعة الحوكمة. ويمكن االعتماد عليها ألي غرض لم يتم التحقق 

منــه بعــد.

أن  إلــى   ،)Benchmarking University Governance in MENA( املوســومة  املقالــة  فــي  وأشــارت   ،)CMI( دراســة 
العناصر الرئيسة في إدارة الجامعة تشكل اإلطار العام لنظام التعليم العالي وتفاعل مؤسساته مع الدولة. لكون هذا املؤشر 
يأخذ بنظر االعتبار اإلطار القانوني الذي يحدد نظام التعليم العالي للبلد سواء أكانت الجامعة قطاع عام أم خاص، وأي من 

الالعبيـــن يحــدد مهمــة وأهــداف النظــام أو املؤسســة، والقيمــة املتـــرتبة عليهــا.

دراســة )Fielden, 2008(، وأشــارت إلــى إن منافــع اإلصالحــات املبنيــة علــى الحوكمــة الرشــيدة مهمــة، ألنهــا ســتفتح 
املبادرة واملوهبة داخل املؤسســات وستشــجعهم على تطويـــر عالقات عمل أوثق مع جميع أصـــحاب املصلحة. وســيؤدي ذلك 
إلــى بـــرامج وخدمــات أكثـــر مالءمــة تلبـــي االحتياجــات املحليــة واملجتمعيــة، وال يمكــن تعزيـــز جــودة وأهميــة التعليــم العالــي الــذي 

يجـــري تقديمــه للطــالب إال نتيجــة لذلــك.

دراسة )ناصر الديـن، 2012(، وخلصت إلى أن حوكمة الجامعات هي كتلة كبيـرة متكاملة تخلق التوازن داخل العمل 
 فــي الجامعــة، إذ يشــارك فــي الحوكمــة مجلــس مكــون مــن مجالــس األمنــاء والجامعــة، ويشــارك فــي 

ً
الــذي يســبب فقدانــه خلــال

الحوكمة أيًضا العمداء واألقســام العلمية، واملديـــرون، واألســاتذة والطلبة وأعضاء من املجتمع املحليو. هناك ثالث قواعد 
أساســية ينبغــي أن يسيـــر عليهــا نظــام الحوكمــة: هــي الشــفافية، واملســاءلة، واملشــاركة(.

دراســة )Zaman , 2016(، واهتمــت بالربــط بيـــن مؤشــرات الحوكمــة والنواتــج التعليميــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالبعــد 
الثالثــة الواســعة للحوكمــة )الحوكمــة االقتصاديــة، والحوكمــة  لهــذه الجامعــات، وركــزت الدراســة علــى املؤشــرات  الدولــي 
السياســية، وأبعــاد الحوكمــة املؤسســية(، وســاندتها بمجموعــة عوامــل تعليميــة مــن أهمهــا )معــدل نفقــات التعليــم العالــي، 
معــدل االلتحــاق بالتعليــم العالــي، معــدل نفقــات البحــث والتطويـــر، والنمــو االقتصــادي(، وأظهــرت الدراســة ان مؤشــرات 
الحوكمــة تعمــل كمســاهم قــوي فــي زيــادة التأثيـــرات التعليميــة، ممــا يســاعد بشــكل أكبـــر فــي صياغــة السياســات الهادفــة إلــى 
تعزيـز العالقة الدولية بيـن الجامعات، وأن زيادة فعل )املساءلة، واالستقرار السيا�شي، وفاعلية الحكومة، وجودة األنظمة 

والتشــريعات، وســيادة القانــون، ومكافحــة الفســاد( ســوف تعــزز جميعــا مــن النواتــج التعليميــة املتوقعــة.

دراســة )Delgado, 2012(، وتوجهــت نحــو االهتمــام بالكيفيــة التـــي تحســن مــن خاللهــا سياســات التعليــم العالــي حــق 
التعليم في مستوى التعليم العالي، في االعتماد على وضع سياسات تهدف إلى االهتمام بقضايا العدالة، والتحوالت املبسطة 
مــن املــدارس اإلعداديــة إلــى التعليــم العالــي، ومراعــاة التنــوع الثقافــي، وإجـــراءات مفتوحــة للدخــول إلــى التعليــم العالــي، وتشــجيع 
املؤسسات على املشاركة في تعليم الكبار، ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسيـن التكافؤ بيـن الجنسيـن، ومنح أحكام خاصة 
 
ً
للطالب املعاقيـن، وتطويـر نظام شامل لدعم الطالب بصفة عامة، ووتقديم دعم إضافي للطالب من الفئات الفقيـرة، فضال

عــن تحسيـــن وتــوازن مثلــث سياســات التعليــم العالــي )الجــودة، والكفــاءة، العدالــة(.

يستخلص من عرض األدبيات السابقة ما يأتي:

يتم تحسيـن العملية التعليمية الشاملة من خالل تنفيذ متطلبات نظم تحسيـن الجودة في التعليم العالي.1- 
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تحقــق حوكمــة الجامعــات ضبــط التــوازن بيـــن املفاهيــم النظريــة لنظــم تحسيـــن الجــودة فــي التعليــم العالــي وآليــات 2- 
تنفيذهــا مــن خــالل تبنــي الشــفافية، واملســاءلة، واملشــاركة.

وتشــكل مؤشــراتها القــوة املوجهــة والســاندة لتنفيــذ متطلبــات تنفيــذ نظــام تحسيـــن الجــودة فــي التعليــم العالــي، الن  - 
هــذه املتطلبــات تشــكل مقيــاس أداء مقــارن لجــودة العمليــة التعليميــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي.

وجــودة  -  الحكومــة،  وفاعليــة  السيا�شــي،  واالســتقرار  )املســاءلة،  مبــادئ  علــى  املعتمــدة  الجامعــات  حوكمــة  إن  إذ 
األنظمــة والتشــريعات، وســيادة القانــون، ومكافحــة الفســاد( تعــزز جميعــا مــن واقعيــة تنفيــذ نظــم تحسيـــن الجــودة 

فــي التعليــم العالــي، ومــا ينتــج عنــه مــن تحســينات فــي النواتــج املتوقعــة للعمليــة التعليميــة.

وتســاهم االصالحــات املبنيــة علــى أســاس حوكمــة الجامعــات فــي تعزيـــز البيئــة الســاندة لجــودة وأهميــة املوضوعــات 5- 
التـــي يقدمهــا التعليــم العالــي للطــالب. وهــذا يجعــل مــن حوكمــة الجامعــات مســاهم قــوي فــي تعزيـــز تحسيـــن أداء 
 عــن مســاهمة حوكمــة الجامعــات فــي تــوازن وتحسيـــن مثلــث سياســات التعليــم 

ً
العمليــة التعليميــة الشــاملة , فضــال

العالــي: )الجــودة، والكفــاءة، العدالــة(. النتيجة:)تلعــب حوكمــة الجامعــت دوًرا أساســًيا فــي تحسيـــن أداء العمليــة 
التعليميــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي(.

ثانًيا - التداخل والتكامل بيـن حوكمة الجامعات ومتطلبات تحسيـن العملية التعليمية الشاملة

ويقصد به الدور الذي يمكن أن تؤديه حوكمة الجامعات في تحسيـن أداء العملية التعليمية الشاملة في الجامعة.

مفهوم حوكمة الجامعات وهيكلها 1-

تعنــي الحوكمــة بمعناهــا العــام رســم السياســات وتحديــد األهــداف، وممارســة الســلطة فــي منظمــة أو مؤسســة، أو وكالــة، 
وتـركز على الوظائف اإلدارية املتعلقة بمتطلبات تنفيذ السياسة والسلطة في املنظمة، )   :Westmeyer; Paul , 1990(، وتعني 
حوكمــة الجامعــات بأنهــا )اإلطــار الــذي يحــدد مــن خاللــه القيــم مــن داخــل الجامعــة، والنظــام الــذي تســتخدمه فــي صنــع القــرارات 
وتخصيــص املــوارد، والرســالة واملهــام، وأنمــاط الســلطة وهــرم الســلطة، وعالقــة الجامعــة بصفتهــا مؤسســة تـــرتبط مــع العالــم 
األكاديمي بمختلف مؤسساته من الداخل، واملجتمع وعالم األعمال من الخارج( )Marginson and Considine, 2000(، وعليه 
فــإن حوكمــة الجامعــات تـــركز علــى متطلبــات تنفيــذ السياســة الجامعيــة مــن الداخــل، وعالقاتهــا باملؤسســات األكاديميــة وغيـــر 

األكاديميــة واملجتمــع مــن الخــارج.

وتغطي حوكمة الجامعات التـــرتيبات التنظيمية الرســمية وغيـــر الرســمية التـــي تســمح ملؤسســات التعليم العالي بصنع 
بيـــن املؤسســات منفــردة  )العالقــات  تعنــي  التـــي  القــرارات واتخــاذ اإلجـــراءات، وتنطــوي علــى حوكمــة الجامعــات الخارجيــة 
والجهــات املشــرفة عليهــا(، وحوكمــة الجامعــات الداخليــة التـــي تشيـــر إلــى )خطــوط الســلطة مــن داخــل هــذه املؤسســات(، وهــي 
تتداخــل مــع اإلدارة بصفتهــا املســئولة عــن تنفيــذ السياســات، والتعامــل بشــكل أولــي مــع أدوات التنفيــذ الجيــد لنظــم تحسيـــن 
الجــودة فــي التعليــم العالــي. يســتخدم مصطلــح حوكمــة الجامعــات فــي التعليــم العالــي بمعنــي )حوكمــة الجامعــات الرســمية وهــي 
التـــي تتصــف بالرســمية والوضــوح، وحوكمــة الجامعــات غيـــر الرســمية وهــي التـــي تتصــف بالقواعــد غيـــر املكتوبــة التـــي تحكــم 
عالقــات األشــخاص مــع بعضهــم اآلخـــر داخــل مؤسســات التعليــم العالــي، مثــل العالقــات املبنيــة علــى أســاس احتـــرام االســاتذة 
 عن أهميتها في تفسيـر 

ً
واملسئوليـن اإلدارييـن، وحـرية مالحقة النشاط البحثي، والتقاليد التـي تحكم السلوك الطالبـي(، فضال

الحقــوق واملســئوليات ملختلــف الهيئــات، وفــي وضــع القواعــد التـــي تحــدد تفاعلهــم وفقــا للطريقــة التـــي تضمــن التجانــس مــع 
متطلبات تنفيذ الجودة في التعليم العالي )Marginson and Considine, 2000:9(، وهي الطريقة التـي تحدد فيها الجامعات 
ومنظومــة التعليــم العالــي وتنفــذ أهدافهــا وإدارة مؤسســاتها، ماديــا وماليــا وبشــريا وبـــرامج أكاديميــة، ومتطلبــات دراســية أخـــرى 
متعلقة بحياة الطلبة ومراقبة إنجازهم )Jaramillo, 201 :  2(. ويتكون هيكل حوكمة الجامعات في التعليم العالي من اآلتـي:

األنظمة الخارجية: وتعني ســلطة املحافظة أو االقليم في وضع قواعد عملية التعليم العالي. أي تحديد مدى تأثيـــر أ- 
ســلطة املحافظــة أو االقليــم فــي وضــع قواعــد عمليــة التعليــم العالــي.

التوجيهــات الخارجيــة: وتعنــي قــوة التوجيــه والتنســيق التـــي يمتلكهــا أصـــحاب املصالــح الخارجييـــن بصفتهــم أعضــاء ب- 
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)مثــل  العالــي  التعليــم  مؤسســات  مجلــس 
اللذيـــن  واملحافظيـــن(  األمنــاء  مجالــس 
ذات  الحكوميــة  الســلطات  لهــم  تفــوض 

الجامعــات. حوكمــة  فــي  الصلــة 

الـــقـــيـــادة ج-  وتـــعـــنـــي  ــيــــة:  الــــذاتــ اإلدارة  حـــوكـــمـــة 
ــيـــئـــات اإلداريــــــــــة الــجــامــعــيــة  الـــجـــامـــعـــيـــة والـــهـ
)رئيس الجامعة والعمداء( اللذيـن يضعون 
األهــــــــــــــــداف ويـــــصـــــنـــــعـــــون الـــــــــــقـــــــــــرارات حـــــول 
ــلــــوك الـــجـــامـــعـــي، وأنـــشـــطـــة  الـــتـــوجـــيـــه والــــســ
ــــرى. أي حــوكــمــة  ـــ املــؤســســة الــتــعــلــيــمــيــة األخــ

اإلدارة الذاتية ملؤسسة التعليم العالي.

العالــي. د-  التعليــم  بيـــن ومــن خــالل املجتمــع األكاديمــي ملؤسســات  توافــق اآلراء  تعنــي  الذاتيــة:  حوكمــة األكاديمييـــن 
العالــي التعليــم  مؤسســات  فــي  التعليميــة  العمليــة  علــى  الســيطرة  فــي  األكاديمــي  الــدور  أي   ،)Eurydice, 2008: 25(

ويتضمن مفهوم حوكمة الجامعات كل من )الســياق والرســالة واألهداف، اإلدارة، االســتقاللية، املســاءلة، املشــاركة، 
الشفافية، الفاعلية(، وهذه جميعا تساهم في صنع القرارات املوجهه نحو تنفيذ األهداف، وفي مقدمتها جودة أداء العملية 

التعليمية الشاملة )Meredith Edwards, 2001 :4(، وقد تم عرض مضاميـــن حوكمة الجامعات في الشكل )1(.

يستخلص مما سبق ذكره ما يأتي:

تصــف حوكمــة الجامعــات اإلجـــراءات والضوابــط التـــي تمكــن اإلدارة مــن التحقــق مــن تحديــد السياســات واألهــداف أ- 
وطرائــق تنفيذها.

وتتخــذ فــي مؤسســات التعليــم العالــي صيغــة اإلجـــراءات الرســمية وغيـــر الرســمية التـــي تســاعد اإلدارة علــى صنــع ب- 
القــرارات بمــا فيهــا قــرار السياســة، ووضــع ضوابــط التنفيــذ. وفقــا لهيــكل حوكمــة الجامعــات ومضامينهــا.

وهذه تضبط طريقة إدارة مؤسســات التعليم العالي لذاتها، ماديا وبشــريا وبـــرنامجيا ومتطلبات أخـــرى، بما يضمن ج- 
التنفيــذ الناجــح لتوجهــات اإلدارة وطرائقهــا.

وتســاهم فــي تعزيـــز الــدور الــذي تؤديــه نظــم تحسيـــن الجــودة فــي التعليــم العالــي بصفتهــا االداة املهمــة فــي تحسيـــن د- 
التعليميــة العمليــة  أداء  جــودة 

حوكمة الجامعات واإلدارة 2-

تتميـز اإلدارة الجامعية عن حوكمة الجامعات في التعليم العالي، في إن اإلدارة تعني املمارسات الرسمية وغيـر الرسمية 
للســلطة تحــت طائلــة القوانيـــن والسياســات والقواعــد التـــي تفســر الحقــوق واملســئوليات ملختلــف الهيئــات متضمنــة القواعــد 
التـــي تحكــم التفاعــل فيمــا بينهــا، وتنفــذ اإلدارة مجموعــة األهــداف الصــادرة عــن مؤسســة التعليــم العالــي باالســتناد إلــى قواعــد 
محــددة، إنهــا تجيــب علــى ســؤال: )بــأي كيفيــة تطبــق القواعــد املتعلقــة بكفــاءة وفاعليــة وجــودة الخدمــة املقدمــة مــن قبــل 
أصـــحاب املصالــح الداخلييـــن والخارجييـــن(، أمــا حوكمــة الجامعــات فتعنــي املشــاركة وتـركيـــز األحــكام علــى القواعــد واآلليــات 

التـــي يؤثـــر فــي ضوئهــا أصـــحاب املصالــح فــي القــرارات، وكيــف يمكــن إخضــاع اإلدارات فــي التعليــم العالــي للمســاءلة.

بعبارة أخـرى فإن حوكمة الجامعات تشكل اإلطار العام الذي تالحق على أساسه املؤسسة أهدافها، وسياستها، بحالة من 
التماسك والتجانس الذي يسمح باإلجابة على سؤال: )من هو املسئول، وما هي مصادر الشرعية التـي تسمح له في تنفيذ القرارات 
عن طريق األطراف املختلفة ؟(، وعلى الرغم من التمييـز بيـن حوكمة الجامعات واإلدارة الجامعية، فإن حوكمة الجامعات تهتم 
 عن استـراتيجيات تحقيق هذه األهداف(. واإلدارة الجامعية تهتم في 

ً
في )عملية وضع السياسات واألهداف بعيدة املدى، فضال

)طريقة توجيه األفعال أو األنشطة اليومية للمؤسسة(، فاألولى تـركز على االدوات الرقابية، والثانية ال تولي االهتمام املناسب 
لهذه االدوات، مما يشيـر إلى أن حلقات االتصال بيـن االثنيـن ضرورية، إال أن بعضها ال زال غيـر واضـح، إذ غالًبا ما يتـركز االهتمام 

 

  

Reference: , Adriana Jaramillo ,2009 , Benchmarking University Governance, The 
World Bank MENA. BRIEFING NOTE )extended version( , 2009, 27

شكل )1(: أبعاد حوكمة الجامعات
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على التشريعات التـي تحكم سلطة الجمهور بالعالقة مع مؤسسات التعليم العالي )Edwards, 2001 :6(، أكثـر من التشريعات 
التـي تحكم عالقاتها الداخلية، فالعالقة بيـن اإلدارة والحوكمة من وجهة نظر البحث هو: أن حوكمة الجامعات تشكل النظام 
الرقابـي الذي يضبط تنفيذ توجيهات وتعليمات اإلدارة بصفة عامة، وطرائق تحسيـن جودة أداء العماية التعليمية في التعليم 

العالي بصفة خاصة.

مبادئ الحوكمة ومؤشرات قياسها  -

تفتــح الحوكمــة مجــاالت فكريــة جديــدة، توفــر املفاهيــم التـــي تســمح بمناقشــة دور الحوكمــة فــي التعامــل مــع القضايــا 
العامة، واملســاهمات األخـــرى للالعبيـــن اآلخـريـــن، وتوجه التفكيـــر نحو إمكانية املســاهمة الفاعلة للجماعات غيـــر الحكومية 
)NGO( فــي معالجــة املشــكالت املختلفــة )Graham et al., 200 : 6(، وقــد حــدد البـــرنامج اإلنمائــي لألمــم املتحــدة املوســوم 

»الحوكمــة والتنميــة البشــرية املســتدامة لعــام 1997« مجموعــة مــن املبــادئ، تــم عرضهــا فــي الجــدول اآلتــي:

جدول رقم )1(
مبادئ الحوكمة الرشيدة

 مبادئ الحوكمة 
 مبادئ بـرنامج األمم املتحدة اإلنمائي بشأن الحوكمة الرشيدة الرشيدة

1 – املشروعية 
والتصويت
Voice and

Legitimacy

املشاركة )Participation( - يجب أن يشارك الجميع في عملية صنع القرار، إما مباشرة أو من خالل مؤسسات وسيطة 
 عن كونها مشاركة 

ً
تمتلك شرعية تمثيلهم، وتتأسس هذه املشاركة الواسعة على حـرية التعبيـر وتكويـن الجمعيات فضال

بناءة »التوجيه املوحد« )Consensus Orientation(: تعمل الحوكمة الرشيدة على تسوية وتوحيد اختالف اآلراء بشأن 
ما هو في مصلحة املجموعة، واينما كان ممكنا، من خالل السياسات واإلجـراءات.

2 – التوجيه
)Direction(

الرؤية االستـراتيجية )Strategic Vision( – ينبغي ان يمتلك القادة والجمهور منظور واسع وطويل األجل عن الحوكمة 
 عن ضرورة إدراك التعقيدات 

ً
الرشيدة والتنمية البشرية، إلى جانب اإلحساس بما تحتاجه مثل هذه التنمية، فضال

التأريخية والثقافية واالجتماعية التـي يستند إليها هذا املنظور. 
3 – األداء

 )Performance(
االستجابة )Responsiveness( – وتعني محاولة املؤسسات والعمليات خدمة أصـحاب املصالح جميًعا »الفعالية 
والكفاءة« )Effectiveness and Efficiency( - ينبغي ان تحقق العمليات واملؤسسات النتائج التـي تستجيب تماًما 

لالحتياجات من خالل االستفادة املثلى من املوارد. 
4 -املساءلة

)Accountability(
املساءلة )Accountability( - يكون صناع القرار في الحكومة والقطاع الخاص واملجتمع املدني واملنظمات األخـرى، 

 عن أصـحاب املصالح واملؤسسييـن، وتختلف املساءلة تبعا لنوع املنظمات، وما إذا كان 
ً
مسئوليـن أمام الجمهور، فضال

القرار داخلًيا أو خارجًيا »الشفافية« )Transparency( - تبني الشفافية على أساس التدفق الحـر للمعلومات والعمليات، 
واملؤسسات، وأن تصل املعلومات مباشرة إلى األشخاص املعنييـن بها، وينبغي توفيـر املعلومات الكافية لفهمهم 

ومراقبتهم. 
5 - العدالة

 )Fairness(
 )Rule of Law( »جميع الرجال والنساء لديهم فرص لتحسيـن أو الحفاظ على رفاهيتهم »سيادة القانون - )Equity( املساواة

ينبغي أن تكون األطر القانونية عادلة وأن تنفذ بحياد، السيما القوانيـن املتعلقة بحقوق اإلنسان.
Source: John Graham m, Bruce Amos, Tim Plumptre; Principles for Good Governance in the 21st Century; Policy Brief No.15 , August 200 :  

مبادئ الحوكمة في الجامعات  -

تماشــيا مــع مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة بصفــة عامــة، اوضـــح )Eurydice, 2008:  2( العناصــر األساســية للحوكمــة فــي 
الجامعــات االوربيــة بــكل مــن: 

السياســات: أظهــرت الجامعــات فــي أوربــا ميــال كبيـــرا نحــو التخطيــط بعيــد املــدى وصياغــة االستـــراتيجية، فــي العديــد أ- 
مــن البلــدان األوربيــة، تمتلــك الحكومــات وثائــق كثيـــرة تصــف اهتمــام سياســاتها بقطــاع التعليــم العالــي ومنهــا علــى 
فــي  فــي إدارة أملــوارد املاليــة للجامعــات، تشــجيع املشــاركة  ســبيل املثــال ال الحصــر )االســتقاللية الواســعة لــإلدارة 

مجــال التمويــل، اســتقاللية أكبـــر فــي إدارة املوظفيـــن األكاديمييـــن، االهتمــام الكبيـــر بمعاييـــر األداء(.

الهيــاكل: وتعنــي اإلطــار الــذي يضــم القواعــد واآلليــات التـــي تغطــي الخطــط واألنشــطة فــي مؤسســات التعليــم العالــي، ب- 
فــي الجامعــات، املتضمنــة )رئيــس املؤسســة، املــالك الوظيفــي، الطلبــة، عائــالت  إلــى أصـــحاب املصالــح  وهــي تشيـــر 
الطلبــة، الحكومــة، واملجتمــع( والعالقــة فيمــا بينهــم، ومــن الــذي يســاءل أمــام اآلخـــر، وبــأي كيفيــة يمتلــك أي منهــم حــق 
املســاءلة، ومــن يمتلــك املســاءلة، ونحــو مــن تكــون فــي ظــل التغييـــر الســريع فــي املجتمــع، وعالقتــه بمؤسســات التعليــم 
العالــي. تتميـــز هيئــات حوكمــة الجامعــة والحكومــة عــن بعضهــا فــي ضــوء )املســئوليات، وقــوة صنــع القــرار وتحديــد 
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خطــوط املســاءلة(، ويتأســس هيــكل حوكمــة الجامعــات بصفــة رئيســة علــى )حوكمــة الجامعــات الخارجيــة، وحوكمــة 
الجامعــات املؤسســية، واســتقاللية التعليــم العالــي الخــاص، والتحديــات التـــي تواجــه حوكمــة الجامعــات املؤسســية(.

 عــن ج- 
ً
التمويــل: تشــدد الجامعــات األوربيــة أكثـــر علــى التمويــل املعتمــد علــى النتائــج مقارنــة بالنفقــات الفعليــة، فضــال

االســتقاللية فــي تقديــم املنــح، والخضــوع التــام ملســاءلة املجتمــع عــن أداء هــذه املؤسســات، وتتضمــن )آليــات تمويــل 
مؤسســات التعليــم العالــي، مراقبــة اســتخدام املؤسســات لألمــوال، تمويــل الجمهــور للتعليــم العالــي الخــاص املســتقل(.

املوظفــون األكاديميــون: يقصــد باملوظفيـــن األكاديمييـــن فــي هــذا املجــال املــالك التدري�شــي والبحثـــي فــي الجامعــة، د- 
املصالــح  أصـــحاب  نحــو  البحــث  وتوجــه  والتدريــس،  البحــث  محــال  فــي  واختصاصاتهــم  مؤهالتهــم  علــى  بالتـركيـــز 
والواجبــات  والعــالوات،  والحوافــز  التوظيــف،  لطرائــق  الرئيســة  واألنــواع  بالتوظيــف،  املعنيــة  األخـــرى  والهيئــات 
التـــي تواجــه إدارة املوظفيـــن األكاديمييــن. وأظهــرت   عــن التحديــات 

ً
العمــل، والتقييــم واملســاءلة، فضــال وأوقــات 

االتجاهــات الحديثــة لحوكمــة الجامعــات مبــادئ أخـــرى منهــا االهتمــام باســتقرار الجامعــة، والحوكمــة املشتـــركة 
للجامعــات، واالنفتــاح نحــو أصـــحاب املصالــح، واملديـريـــن املنتخبيـــن(، وعــدت االســتقاللية واملســئولية الركنــان 

الجامعــات. حوكمــة  فــي  األساســيان 

فــي الجامعــات االوربيــة حــدد  بيـــن مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة والعناصــر األساســية للحوكمــة  مــن خــالل املزاوجــة 
يأتــي:  مــا  الجامعــات  الرئيســة لحوكمــة  املســئوليات   )CUC, 201 : 9(

وضــوح مســئوليات الحوكمــة بشــكل كامــل عــن األنشــطة املؤسســية للجامعــات، ولهــا حــق اتخــاذ كافــة القــرارات - 
باختصاصاتهــا. املتعلقــة  الرئيســة  املشــكالت  بشــأن 

املسئولية الكاملة للحوكمة عن حماية سمعة الجامعة، من خالل ضمان توافر األنظمة والسياسات واإلجـراءات - 
املغطاة بالقواعد التشريعية والتنظيمية ذات املسحة األخالقية.

ضمــان االســتدامة املؤسســية مــن خــالل العمــل مــع الســلطة التنفيذيــة فــي تحديــد )رســالة الجامعــة واستـــراتيجيتها، - 
وضمــان اتخــاذ الخطــوات الالزمــة إلنجازهــا، وتوفيـــر نظــام فعــال للرقابــة وإدارة املخاطــر(.

ينبغــي ان تتلقــى الهيئــة املســئولة عــن الحوكمــة مــن الهيئــات االكاديميــة والهيئــات األخـــرى ذات الصلــة، ضمانــات - 
تفيــد بفاعليــة الحوكمــة االكاديميــة.

ينبغــي ان تعمــل الهيئــة املســئولة عــن الحوكمــة مــع الســلطات التنفيذيــة لضمــان الرقابــة الفعالــة والرعايــة املطلوبــة - 
علــى أنشــطة الجامعــات الخارجيــة املهمــة.

يجــب ان يـــركز تنفيــذ حوكمــة الجامعــات علــى تعزيـــز املســاواة والتنــوع فــي جميــع ارجــاء الجامعــة ذات الصلــة بآليــات - 
تنفيــذ الحوكمــة وممارســاتها.

يتعيـــن عنــد تنفيــذ الحوكمــة تحقيــق املالءمــة بيـــن هيــكل الحوكمــة وعملياتهــا مــن جانــب، واالغــراض املحــددة لهــا مــن - 
جانب آخـــر، في االعتماد على املعاييـــر واملمارسات الجيدة واملعتـــرف بها عامليا.

يستخلص مما سبق ذكره ما يأتي:

تصف حوكمة الجامعات مفاهيم وآليات الحوكمة الرشيدة في البيئة الجامعية.أ- 

تـــركز حوكمــة الجامعــات علــى الســيطرة علــى مجـــريات عمــل الجامعــات وخاصــة الجانــب األكاديمــي منهــا، فــي االعتمــاد ب- 
علــى )تحقيــق اســتقاللية التعليــم، وتوفيـــر آليــات املســاءلة، والتحقــق مــن مصــادر التمويــل والســيطرة علــى طرائــق 
اســتخدامه، واالهتمــام بالجــدارة بمــا فــي ذلــك مراعــاة األهليــة واالختصــاص، وتحقيــق التــوازن بيـــن آليــات حوكمــة 

الجامعــات ومبــادئ اإلدارة(.

واستـــراتيجيتها، ج-  الجامعــة  )رســالة  لتحديــد  الجامعيــة  اإلدارة  مــع  العمــل  خــالل  مــن  الجامعــة  اســتدامة  ضمــان 
بفاعليــة(. إنجازهــا  فــي  تســاهم  التـــي  والخطــوات 

ولخص البحث ألغراض الدراسة املبادئ األساسية التـي تستند عليها حوكمة الجامعات بكل من )التوجه االستـراتيجي، 
وتوجه اإلدارة، واالستقاللية، واملساءلة، واملشاركة، والشفافية، وآليات الرقابة(.
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القضايا واملشكالت التـي تواجه توظيف حوكمة الجامعات في تحسيـن الجودة في التعليم العالي 5-

أثــارت العديــد مــن التوجهــات الجديــدة فــي التعليــم العالــي، رغبــة أصـــحاب املصالــح لالســتثمار فــي التعليــم العالــي، ودفعت 
هــذه التوجهــات نحــو البحــث عــن طرائــق تمويــل التعليــم العالــي، ومــن هــذه التوجهــات )التنــوع فــي مصــادر التمويــل، والتوســع فــي 
التمويــل العــام للتعليــم العالــي الــذي يتميـــز بتعــدد مصــادر التمويــل، واألداء املعتمــد علــى التمويــل، واإلجـــراءات التنافســية(، 
إال أن املســألة املهمة التـــي تواجه تمويل التعليم العالي، هو الكيفية التـــي تمول على أساســها مؤسســة التعليم العالي البحث 
األكثـــر عالقــة باالقتصــاد واملجتمــع )  :Fabrice, 2008(، ومــن هنــا تبـــرز ضــرورة االهتمــام بجــودة مخـــرجات التعليــم العالــي، 
لصلتهــا املباشــرة والفعالــة بتطويـــر وتحسيـــن أداء الدولــة واملجتمــع، تشــكل نظــم تحسيـــن الجــودة املدخــل الرئيــس لتحسيـــن 
جــودة العمليــة التعليميــة، وتعمــل علــى تحســينها باالعتمــاد علــى تحقيــق خضــوع كامــل ملتطلبــات االعتماديــة ونيــل الشــهادة، 

وهــذه غالبــا مــا تخضــع ملتطلبــات تقييــم خارجــي، دون االخــذ باالعتبــار أيــة عوامــل أخـــرى تقــع خــارج هــذه املتطلــب.

وعليه فإن هذه الجودة املستهدفة ال تتحقق بتبني نظم تحسيـن الجودة في التعليم العالي فحسب، وإنما بضمان االلتـزام 
ا وإجـراءات، وهذا يتطلب توافر ثقافة شاملة للجودة، ونظم تحسيـن جودة  التعليم العالي، 

ً
بتنفيذ متطلبات هذه النظم خطط

وثقافة والء للمؤسسة التعليمية، وااللتـزام الذاتـي بنظمها وتعليماتها، وهذه تضع أساس العالقة الفاعلة واملنتجة بيـن حوكمة 
الجامعات ومتطلبات تنفيذ نظم تحسيـن الجودة في مؤسسات التعليم العالي، ويتطلب تحقيق هذه العالقة الفاعلة: ممارسة 
عد من أساسيات 

ُ
فعالة للرقابة الشاملة، ومشاركة ومساءلة ذات مسحة قيمية وأخالقية، ويمكن ضمان هذه املمارسات التـي ت

حوكمــة الجامعــات، مــن خــالل وســائل متعــددة منهــا )اختيــار اإلطــار العــام املناســب لضمــان الجــودة، واألداء املتعلــق بالتمويــل، 
وآليــات الســوق، ومشــاركة أصـــحاب املصالــح فــي هيئــات الحوكمــة، أو عندمــا يقــدم املمثليـــن الخارجييـــن النصيحــة واملســاندة 

للمؤسسات ذات الصلة باملجتمع، وتـــزويد الجمهور باملعلومات املبنية على أساس نتائج مؤسسية.

وفــي النهايــة فــإن مكونــات الحوكمــة املعتمــدة علــى سياســات تحسيـــن الجــودة واملصممــة لتعزيـــز أداء منظومــة التعليــم 
العالــي، واملعتمــدة علــى االنتقــال مــن النخبــة إلــى املشــاركة الواســعة، تســاهم فــي توجيــه اإلطــار املشتـــرك لحوكمــة الجامعــات 
ومعاييـــر نظــم تحسيـــن الجــودة نحــو األنشــطة التـــي تســاهم بشــكل واســع فــي تطويـــر الثقافــة الشــاملة فــي الجامعــة، وفــي تكامــل 
متطلبــات تحسيـــن الجــودة التعليميــة مــع الخضــوع ملعاييـــر التـــي تســاهم جميعــا فــي إنجــاز أهــداف الجامعــة ونواتجهــا املرغوبــة.

وبالتــوازي مــع مــا ســبق، فــإن كثيـــر مــن البلــدان أنشــأت نظــم ضمــان جــودة تتكامــل مــع صيــغ ومبــادئ حوكمــة الجامعــات علــى 
 ،)Fabrice & Elexandar, 2010: 5( املستوييـن الوطني واإلقليمي، مؤكدة تشابك قضايا حوكمة الجامعات مع متطابات الجودة
وتــؤدي تـــرتيبات حوكمــة الجامعــات وقضاياهــا ذات الصلــة بنظــم تحسيـــن الجــودة فــي التعليــم العالــي، نفــس الــدور الــذي يجعــل مــن 
الجامعات أكثـر فاعلية، إذ تـركز مبادئ حوكمة الجامعات على توفيـر بيئة جديـرة بالثقة بعيدة عن كل ما هو تناف�شي، وتساهم في 
 عن هدفها الرئيس في توضيح الهياكل واإلجـراءات املؤسسية، خاصة مجالس اإلدارة التـي تبدو كأنها 

ً
تنويع ثقافة الجامعات، فضال

مصدر ملثل هذه التنظيمات

 وتســلط قضايــا حوكمــة الجامعــات الضــوء بشــكل قــوي علــى عمليــات التخطيــط فــي أدلــة الجــودة، وعلــى تنشــئة ثقافــة 
الجــودة، وتهتــم حوكمــة الجامعــات بالقواعــد األساســية األفضــل إلدارة الجامعــة، فــي حيـــن أن نظــم الجــودة تهتــم بتحسيـــن 
اإلجـــراءات، وهــذه تعنــي وضــع التوكيــد علــى صياغــة وتنفيــذ رســالة الجامعــة، ومشــاركة أصـــحاب املصالــح فــي إجـــراءات صنــع 
 عــن االهتمــام بالقيــم األخالقيــة والشــفافية. لهــذا الســبب فــإن االختــالف بينهمــا أقــل وضوحــا فــي املحتــوى، إال 

ً
القــرار، فضــال

أنه يظهر أكثـر وضوًحا في الدور الذي يؤديه أي منهما في التعليم العالي، معظم تنظيمات )تـرتيبات( حوكمة الجامعات ذات 
طبيعة استشارية، تسمح للمؤسسة استخدامها وفقا للطريقة التـي تعتقد أنها مناسبة، بمعنى آخـر تمثل حوكمة الجامعات 
 يساعد على تقدم الجامعات دون إعاقة التنوع في التعليم العالي، من خالل التكامل بيـن تـرتيبات حوكمة الجامعات 

ً
مدخال

ومتطلبات نظم تحسيـن الجودة، إذ إن حوكمة الجامعات تشكل نقطة البداية في اختيار التشريعات التـي تجعل استقاللية 
الجامعــة أكثـــر وضوًحــا، وهــي بذلــك تســاعد القــادة الجــدد فــي التعــرف علــى مواقــع االســتقاللية واملســاءلة، وهــي مفيــدة أحيانــا 
للقــادة الحالييـــن بصفتهــا أدلــة استـــرشادية، تســاعد نظــم تحسيـــن الجــودة علــى وضــع األهــداف الواضـــحة للتحسيـــن املســتمر 
والتـــي تــؤدي دوًرا قوًيــا )Fabrice & Elexandar, 2010: 5( فــي تحسيـــن العمليــة التعليميــة، وتتصــف نظــم تحسيـــن الجــودة 

الجامعيــة، بمــا يأتــي: 
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فــي مســتوى اإلدارة العليــا ملؤسســات أ-  يقــع املنظــور االستـراتيجـــي للجــودة والخضــوع للمعاييـــر امللزمــة للتعليــم العالــي 
التعليــم العالــي، والتـــي تســمى مجــازا )املســتويات العليــا لحوكمــة مؤسســات التعليــم العالــي(.

يتم تنسيق جهود ضمان الجودة وتحسينها عن طريق املستويات اإلدارية العليا ملؤسسات التعليم العالي.ب- 

تشــكل النقــاط املرجعيــة الخارجيــة الرئيســة ومقاييــس املقارنــة املرجعيــة ملؤسســات التعليــم العالــي األســاس لتطويـــر ج- 
الخطــط، والنظــم، والسياســات، والعمليــات، واملمارســات، واملــوارد والبـــرامج، وتتضمــن النقــاط املرجعيــة الرئيســة كل 

مــن )التشــريعات، اإلطــار العــام للقطــاع، التوجيهــات ومعاييـــر االعتماديــة املهنيــة(.

مــع ضــرورة توافــر نظــم وخطــط وسياســات وعمليــات وبـــرامج وممارســات ودورات واضـــحة وشــفافة فــي مجــال التعليــم د- 
العالــي، بحيــث يمكــن الوصــول إليهــا ورصدهــا وتنفيذهــا ومراجعتهــا وتحســينها بانتظــام.

العالــي 	-  التعليــم  نواتــج  تســجيل  ثــم  ومــن  منتظمــة،  بصــورة  وتقييمهــا  ومراقبتهــا  وتنفيذهــا  العمليــات  تثبيــت  وينبغــي 
واملؤشــرات  األهــداف  مــع  بالعالقــة  األداء  وتقييــم  املرجعيــة،  املقارنــة  )معاييـــر  مثــل  الصلــة  األخـــرى ذات  والخدمــات 

الخارجيــة(. واملعاييـــر 

وتوفيـــر فــرص املشــاركة الداخليــة والخارجيــة املناســبة مــن أجــل االحتفــاظ بالجــودة واملعاييـــر، باالســتناد إلــى التغذيــة و- 
الراجعــة مــن الطلبــة والخـريجيـــن وأربــاب العمــل، واملوظفيـــن وأصـــحاب املصالــح اآلخـــرين.

ومساعدة الطلبة واملوظفيـن على مالحقة تحقيق الجودة واملحافظة على املعاييـر.ز- 

الصلــة ح-  ذات  باملعلومــات  وتـــزويدهم  ومنصفــة،  عادلــة  بطريقــة  واملحتمليـــن  الحالييـــن  الطلبــة  جميــع  مــع  والتعامــل 
بدراســتهم أو أبحاثهــم أو املتطلبــات الجامعيــة األخـــرى الحاليــة واملســتقبلية بدقــة وفــي الوقــت املناســب. إال أن واقعيــة 
بعــض النقــاط املتعلقــة بالتحسيـــن الــواردة فــي أعــاله تتطلــب دمــج حوكمــة الجامعــات مــع متطلبــات عمليــة التحسيـــن، 

باالســتفادة ممــا بأتــي:

تداخــل اإلدارة مــع حوكمــة الجامعــات فــي مؤسســات التعليــم العالــي فــي مجــال تنفيــذ السياســات، والصيــغ األوليــة - 
للتعامــل مــع أدوات التنفيــذ الجيــدة لحوكمــة الجامعــات.

تكشــف حوكمــة الجامعــات عــن األخطــاء ومواقــع الضعــف فــي التخطيــط وآليــات التنفيــذ اإلدارييـــن، بمــا يضمــن - 
اســتقامة العمليــة التعليميــة وجودتهــا.

وتعمــل فــي جوهرهــا علــى ضبــط توجهــات مســارات اإلدارة نحــو رســالتها وأهدافهــا االستـــراتيجية، وعلــى ضمــان حقــوق - 
أصـــحاب املصالح واملجتمع، من خالل آليات )املراقبة، واالســتقاللية، واملســاءلة، واملشــاركة(.

ويتـــركز اهتمــام اإلدارة فــي مؤسســات التعليــم العالــي حاليــا علــى تحسيـــن جــودة املخـــرجات التعليميــة، وعلــى االلتـــزام - 
بمتطلبــات تنفيــذ نظــم ضمــان الجــودة، مــن أجــل تـرصيـــن املســتوى العلمــي فــي مؤسســات التعليــم الجامعــي، وعلــى 

تحفيـــز أصـــحاب املصالــح واملموليـــن علــى اإلســهام فــي تطويـــر هــذه املؤسســات.

لتحسيـــن -  الجــودة املصممــة  الاللتـــزام بسياســات ضمــان  فــي ضبــط  بشــكل خــاص دورا محوريــا  املســاءلة  وتــؤدي 
العالــي. التعليــم  منظومــة  جــودة  مســتوى 

وتبقــى الحاجــة إلــى ضبــط التوجــه العــام لنظــم تحسيـــن الجــودة )متطلبــات ومعاييـــر(، نحــو تحقيــق التكامــل بيـــن - 
متطلبــات التنفيــذ، والخضــوع إلــى معاييـــر االعتمــاد ومنــح الشــهادة

مــن هنــا يظهــر الــدور الرئيــس لحوكمــة الجامعــات )تـــرتيبات وممارســات( فــي تفعيــل تنفيــذ متطلبــات نظــم تحسيـــن - 
الجــودة، ألنهــا تســاهم فــي تعزيـــز )ثقافــة الــوالء للمؤسســة، وااللتـــزام الذاتـــي باألنظمــة والتعليمــات اإلداريــة، وكشــف 
فــي تحسيـــن أداء  بــدوره يســاهم  ومعالجــة النقــاط األخـــرى التـــي ال تغطيهــا متطلبــات نظــام ضمــان الجودة(.وهــذا 

أكاديمًيــا ومؤسســًيا. الجامعــة 

املبحث الثاني - منهجية البحث
 - الغرض من البحث: الكشف عن الدور الذي تؤديه حوكمة الجامعات في تحسيـن مستوى جودة أداءالعملية التعليمية

ً
أول

ثانًيــا - مشــكلة البحــث: تعنــي املشــكلة بعــض الصعوبــات التـــي يواجههــا الباحــث فــي ســياق البحــث النظــري أو العملــي ويبحــث 
عــن حــل لهــا، ) Kothrri, 200 : 2(، وقــد تكــون معالجــة لحالــة خاطئــة، أو اإلســهام فــي قضيــة معينــة مــن أجــل اكتشــاف 
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الحلــول الصـــحيحة التـــي تحســن مــن حالتهــا القائمــة )ســكران(، وهــي تعبـــر عــن الفجــوة بيـــن الحالــة النظريــة املســتهدفة 
والحالــة الواقعيــة )الفعليــة(، وتحــدد باملقارنــة بيـــن املعطيــات النظريــة ونتائــج االســتطالعات امليدانيــة األوليــة، وبنبغــي 

ان تكــون املشــكلة واضـــحة، ودقيقــة، وتقــود إلــى نتائــج ناجحــة،

تماشــيا مــع مــا تقــدم ذكــره، أظهــرت مراجعــة األدبيــات املتوافــرة بشــأن الجــودة والحوكمــة فــي التعليــم العالــي، الحاجــة 
إلــى ضبــط التوجــه العــام لنظــم تحسيـــن الجــودة )متطلبــات ومعاييـــر( نحــو تحقيــق التنفيــذ الفعــال ملتطلبــات تحسيـــن أداء 
العمليــة التعليميــة الشــاملة، وضــرورة توفيـــر آليــات رقابيــة فعالــة لضبــط مســارات إجـــراءات التنفيــذ، مشيـــرة إلــى الــدور الــذي 
يمكن أن تؤديه الحوكمة الرشيدة في تجسيـر الفجوة بيـن نتائج تنفيذ نظم تحسيـن الجودة الجامعية، ومتطلبات تحسيـن 
فــي  تســاهم  والتـــي  الوالء،واملســاءلة،  وثقافــة  والشــفافية،  الرقابــة،  مجــاالت  فــي  خاصــة  الشــاملة،  التعليميــة  العمليــة  أداء 
كشــف املواقــع والنقــاط التـــي لــم تغطيهــا متطلبــات تنفيــذ نظــم تحسيـــن الجــودة فيمــا يتعلــق بتحسيـــن أداء العمليــة التعليميــة 
الشــاملة، فالتكامــل والتفاعــل بيـــن نظــم الجــودة وحوكمــة الجامعــات )مبــادئ وآليــات( يشــكل اإلطــار الــذي يســاهم بقــوة فــي 

تحسيـــن جــودة أداء العمليــة التعليميــة بصفتهــا الشــاملة.

ــر إن املعايشــة امليدانيــة للباحثيـــن فــي الكليــات اإلداريــة املعنيــة بالدراســة، أوضـــحت أن تنفيــذ متطلبــات نظــم  هــذا غيـ
تحسيـــن الجــودة وتعليمــات أإلدارة ال تتعــدى التوثيــق الرســمي واملتابعــة الروتينيــة، ممــا جعــل تأثيـــرها ضعيــف فــي التحسيـــن 
 عــن االفتقــار للضوابــط واملعاييـــر الرقابيــة التـــي تضمــن التنفيــذ الناجــح ملــا تــم 

ً
الفعلــي لجــودة العمليــة التعليميــة، فضــال

التعليميــة موضــوع  فــي املوسســات  ادارتهــا  أو  الجــودة  نظــم تحسيـــن  تنفيــذ  فــي محــاوالت  الفشــل  تـــرتب عليــه  توثيقــه، ممــا 
الدراســة، واكــد الحاجــة إلــى حوكمــة الجامعــات )مبــادئ وآليــات( لضبــط التــوازن بيـــن متطلبــات تنفيــذ التحسيـــن والنتائــج 
املتوقعــة منهــا، ومــن أجــل توضيــح املشــكلة وســد الفجــوة بيـــن املعضلــة النظريــة واملشــكلة الواقعيــة تــم طــرح التســاؤالت اآلتيــة: 

السؤال األول: إلى أي مدى تدرك الهيئات االدارية واالكاديمية في الكليات موضوع الدراسة مبادئ وأليات حوكمة الجامعات؟- 

الســؤال الثانــي: إلــى أي مــدى تميــل الهيئــات االداريــة واالكاديميــة إلــى تبنــي العمــل وفقــا لحوكمــة الجامعــات فــي مجــال - 
تحسيـــن جودة العملية التعليمية الشــاملة؟

الســؤال الثالــث: ألــى أي مــدى يمكــن أن تســاهم حوكمــة الجامعــات فــي تعزيـــز متطلبــات تحسيـــن جــودة العمليــة - 
الشــاملة؟ التعليميــة 

ا - أهداف البحث
ً
ثالث

الكشــف عــن مــدى إدراك الهيئــات االداريــة واالكاديميــة وميلهــا نحــو العمــل وفقــا ملبــادئ وأليــات حوكمــة الجامعــات 1- 
فــي الكليــات موضــوع الدراســة.

الكشــف عــن دور حوكمــة الجامعــات )مبــادئ وآليــات( فــي تحقيــق التنفيــذ الفعــال ملتطلبــات نظــم تحسيـــن الجــودة 2- 
فــي الكليــات موضــوع الدراســة.

تحسيـــن جــودة أداء العمليــة التعليميــة الشــاملة مــن خــالل التنفيــذ الفعــال ملتطلبــات نظــم تحسيـــن الجــودة فــي  - 
الدراســة. الكليــات موضــوع 

رابًعا - أهمية البحث
توجيــه أنظــار اإلدارات فــي مؤسســات التعليــم العالــي إلــى أهميــة دور حوكمــة الجامعــات فــي تحسيـــن مســتوى جــودة 1- 

نواتــج نظــم تحسيـــن الجــودة فــي التعليــم العالــي.
املردودات االقتصادية املتوقعة من جـراء تحسيـن جودة مخـرجات العملية التعليمية الشاملة.2- 
تـرصيـن املستوى العلمي من خالل كشف ومعالجة جوانب العملية االدارية التـي يصعب كشفها أو السيطرة. - 
تعزيـز ثقافة الوالء للمؤسسة التعليمية وسمعتها، من خالل ضمان تنفيذ مبادئ الشفافية واملساءلة اإلدارية. - 

خامًسا - النموذج الفر�ضي للبحث

تأســس النمــوذج الفر�شــي للبحــث علــى مجموعتيـــن مــن املتغيـــرات، إنطــوت املجموعــة األولــى علــى املتغيـــرات املســتقلة 
املشــاركة،  املســاءلة،  اإلدارة،،  توجــه  االســتقاللية،  االستـــراتيجي،  التوجــه  مــن:  كل  وهــي  الجامعــات(  حوكمــة  )متغيـــرات 
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)حوكمــة  الرئبــس  املســتقل  املتغيـــر  بمجملهــا  شــكلت  والتـــي  الرقابــة(،  آليــات  للمعلومــات،  الوصــول  وســرعة  الشــفافية 
الجامعــات(، أمــا املجموعــة الثانيــة فقــد اشــتملت علــى املتغيـــرات املعتمــدة، )متغيـــرات جــودة العمليــة التعليميــة( وهــي كل 
مــن: اإلنجــاز، والدخــول فــي ســوق العمــل، واملســتوى النوعــي للخـريجيـــن، وجــودة االستشــارة(، والتـــي شــكلت بمجملهــا املتغيـــر 

 املعتمــد الرئيــس )مســتوى جــودة أداء العمليــة التعليميــة(، كمــا فــي الشــكل )2(:

   

 

 العالقة                                                      

                                

                                                   

 يـرالتأث                                                          

 

 

 

 : حوكمت الجامعات الرئيس املستقل املتغير   

 التوجه االستراتيجي - 1
 االستقاللية  - 2
 توجه اإلدارة - 3
  املساءلة - 4
 الشفافية وسهولة الوصول للمعلومات - 5
  املشاركة - 6

: جودة أداء العملية الرئيس  املعتمد  املتغير 

 التعليمية

 االنجاز  - 1  
 الدخول في سوق العمل  - 2  

 املستوى النوعي للخريجين  - 3   
 واملجتمعجودة االستشارة املقدمة للدولة  - 4   
  جودة مخرجات البحث العلمي  - 5  

املصدر: من اعداد الباحثين
شكل )2(: النموذج الفر�ضي للبحث

سادًسا - فرضيات البحث

غالًبــا مــا ُينظــر إلــى الفرضيــة بــاألداة الرئيســة فــي منهجيــة البحــث العلمــي، وتعــرف بأنهــا )مقتـــرحات تفســر أســباب ظهــور 
بعــض الحــاالت أو الظواهــر، التـــي يمكــن اختبارهــا باألســاليب العلميــة املعتمــدة علــى التفسيـــرات املنطقيــة أو الحقائــق التـــي 

تقــاس كمًيــا(، وتتأســس الفرضيــة علــى نوعيـــن مــن املتغيـــرات املســتقلة واملعتمــدة تـــربطهما عالقــة محــددة،

في ضوء ما تقدم فإن متغيـرات حوكمة الجامعات من حيث قوتها الرقابية يمكن ان تساهم في نجاح أي نظام أو عملية 
تساهم في تحسيـن أداء العملية التعليمية الشاملة، ومن أجل التحقق من هذا التوقع طورت الفرضيات اآلتية: 

)حوكمــة -  الرئيــس  املســتقل  للمتغيـــر  إحصائيــة  معنويــة  داللــة  ذات  عالقــة  هنــاك  األولــى:  الرئيســة  الفرضيــة 
الفرعيــة. ومتغيـــراته  التعليميــة  العمليــة  أداء  جــودة  الرئيــس  املعتمــد  املتغيـــر  مــع  الفرعيــة(  ومتغيـــراته  الجامعــات 

)حوكمــة -  الرئيــس  املســتقل  للمتغيـــر  إحصائيــة  معنويــة  داللــة  ذات  تأثيـــر  هنــاك  الثانيــة:  الرئيســة  الفرضيــة 
الفرعيــة. ومتغيـــراته  التعليميــة  العمليــة  أداء  جــودة  الرئيــس  املعتمــد  املتغيـــر  فــي  الفرعيــة(  ومتغيـــراته  الجامعــات 

سابًعا - تصميم الدراسة

اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي اإلحصائــي الــذي يجمــع بيـــن الوصــف النظــري، املبنــي علــى أســاس املنهــج االســتنباطي 
باألســاليب  املســاند  الكمــي  التحليــل  أســاس  علــى  املبنــي  االســتقرائي  واملنهــج  املنطقييـــن(،  والتـــركيب  )التحليــل  علــى  املعتمــد 
إدراك  مــدى  عــن  الكشــف  نحــو  تتوجــه  األولــى  باســتخدام طريقتيـــن:  مــن فرضياتهــا  التحقــق  الدراســة  اإلحصائيــة، حاولــت 
وميــل الهيئــات االداريــة واالكاديميــة فــي التعليــم العالــي نحــو حوكمــة الجامعــات ومــدى إمــكان اســتخدامها فــي الكليــات موضــوع 
الدراســة، والثانية البحث عن العالقة الســببية من خالل اختبار مســتوى تأثيـــر متغيـــرات حوكمة الجامعات في تحسيـــن أداء 
العمليــة التعليميــة فــي نفــس املجــال ســابق الذكــر، تــم اختيــار كليتـــي )اإلدارة واالقتصــاد فــي جامعــة البصــرة، والكليــة التقنيــة 
 للدراســة، وذلــك ألســباب مــن أهمهــا )التواجــد املســتمر للباحثيـــن فــي الكليتيـــن 

ً
اإلداريــة فــي الجامعــة التقنيــة الجنوبيــة( مجــاال

املذكورتيـــن ممــا يســهل مــن املعايشــة امليدانيــة والتعــرف املباشــر علــى مشــكالت الجــودة، وتتوافقــان مــع نفــس االختصــاص 
الدراســة، كمــا  يتكــون مجتمــع  الكليتيـــن املذكورتيـــن(،  فــي  الجــودة  إدارة  نظــم  لتنفيــذ  للباحثيـــن،  وهنــاك محــاوالت  االداري 
موضـــح فــي ملحــق )1( مــن )80 مفــردة(، وبلــغ حجــم العينــة الغــراض االســتبيان )41 مفــردة(، وفيمــا يتعلــق بجمــع بيانــات قائمــة 
الفحــص تــم ســحب عينــة عمديــة بحجــم )10( مفــردة مــن ذوي الخبـــرة واالختصــاص فــي الكليــات املذكــورة، ألن النتائــج املتوقعــة 



تأثيـر حوكمة الجامعات على مستوى جودة العملية التعليمية...

 0

مــن قائمــة الفحــص تحتــاج إلــى �شــيء مــن املعرفــة والخبـــرة(، وقــد تــم اســتخدام بعــض األســاليب اإلحصائيــة املالءمــة الغــراض 
التحليل والتحقق من مدى صدق الفرضيات، مثل )اإلحصاء الوصفي، واإلحصاء السببـي(، وأجـريت التحليالت على بـرنامج 
)spss(، تحــدد البحــث نظريــا باملفاهيــم واألدبيــات املتعلقــة بحوكمــة الجامعــات وجــودة العمليــة التعليميــة، وتحــدد املجــال 
املكانــي للدراســة بالكليــات املشــار إليهــا فــي أعــاله، وتحــددت الفتـــرة الزمنيــة للدراســة بالفتـــرة املمتــدة مــن )7/1 – 2017/9/1(.

املبحث الثالث - الدراسة امليدانية
: عرض وتحليل بيانات قائمة الفحص: 

ً
أول

الكشــف  الفحــص  قائمــة  مــن  الهــدف 
)فــي  العليــا  اإلدارة  وتطبيــق  إدراك  مــدى  عــن 
الكليتيـــن موضــوع الدراســة( مبــادئ حوكمــة 
الجامعــات وآلياتهــا، ومــدى ميلهــم نحــو العمل 
التعليميــة  العمليــة  أداء  لتحسيـــن  بموجبهــا 
قائمــة  بيانــات  نتائــج  عــرض  وتــم  الشــاملة. 
منــه  اتضـــح  والــذي   )2( جــدول  فــي  الفحــص 
حوكمــة  صيــغ  تطبيــق  مــدى  املتضمــن  وهــو 
الجامعات في الكليات عينة الدراسة ما يأتـــي:

قويــة 1-  رغبــة  العينــة  افــرد  اظهــر 
الصيــغ  بعــض  مــع  للتطبيــق  نســبًيا 
الرســمية لــكل مــن )1 كفايــة معاييـــر 
اختيــار القيــادة الجامعيــة، 2 توثيــق 
إســهام   5 عنهــا،  واإلعــالن  املعاييـــر 
القــرارات  صنــع  فــي  الكليــة  مجلــس 
الجامعية، 6 خطة تدريب املهارات، 
و16 توافــر آليــات تقييــم القيــادات 
إدارة  أن  يعنــي  وهــذا  الجامعيــة(، 
الكليــات موضــوع البحــث لديهــا ميــل 
نحــو تطبيــق الفقــرات املشــار إليهــا، 
مــع  فعــال  تتوافــق  النهــا  بهــا  والعمــل 
بعــض الصيــغ والتعليمــات الرســمية 

بهــا. املعمــول 

أظهــر أفــرد العينــة بعــض الرغبــة بالتطبيــق ولكــن ال توجــد صيــغ رســمية لــكل مــن الفقــرات )  املشــاركة فــي اختيــار 2- 
القيادة الجامعية، 4 املمارسة الديمقراطية، 7  توافر قواعد البيانات، 8 توافر املعلومات ودعم القرار، 9 توافر 

 10 واملتابعــة،  املراقبــة  آليــات 
 11 املــوارد،  لتنميــة  رســمية  خطــة 
قطعــات  مــع  مــع  االتصــال  قنــوات 
املجتمــع األخـــرى، 12 حوافــز تنميــة 
املــوارد، 14 بـــرامج تســويق الخدمــة 
مشــروعات  توافــر   15 الجامعيــة، 
املعرفــة  مــدى   17 األداء،  لتطويـــر 
الجامعــات،  فــي حوكمــة  واالهتمــام 

جدول رقم )2( 
نتائج اإلحصاء الوصفي لقائمة الفحص

الوسط خالصة املتغيـرت
الحسابي%

الخطأ 
املعياري

النحـراف 
املالحظاتاملعياري

مطبق112.9. 65كفاية معاييـر اختيار القيادة الجامعية1
مطبق10.5 . 55توثيق املعاييـر واإلعالن عنها2
مطبق نسبيا812. 2.5 املشاركة في اختيار القيادة الجامعية 
مطبق نسبيا27.52.57.9املمارسة الديمقراطية4
مطبق812. 67.5إسهام مجلس الكلية في صنع القرارات5
مطبق10.5 . 70خطة تدريب وتنمية املهارات6
مطبق نسبيا500.000.00توافر قواعد البيانات7
مطبق نسبيا500.000.00توافر نظم املعلومات ونظم دعم القرار8
مطبق نسبيا500.000.00توافر آليات املراقبة واملتابعة9

مطبق نسبيا1. 21. 7 خطة رسمية لتنمية املوارد10
مطبق نسبيا500.000.00قنوات االتصال مع قطاعات املجتمع األخـرى11
مطبق نسبيا500.000.00حوافز تنمية املوارد12
مطبق2. 21. 62.5توافر الحـرية األكاديمية 1
بـرامج تسويق الخدمة الجامعية للدولة 14

واملجتمع
مطبق نسبيا2. 81. 2.5 

مطبق نسبيا812.1. 2.5 توافر مشروعات لتطويـر األداء15
مطبق750.000.00توافر آليات تقييم القيادات الجامعية16
مطبق نسبيا500.000.00مدى املعرفة واالهتمام في حوكمة الجامعات17
مدى االعتقاد بالعالقة االيجابية بيـن 18

حوكمة الجامعات وتحسيـن الجودة 
الجامعية

مطبق نسبيا7.52.57.9 

 وسط النموذج: مدى تطبيق حوكمة 
الجامعات

مطبق نسبيا49 تقريبا

مالحظــة: الوســط الفر�شــي للنمــوذج =  6 تقريبــا، اســتخدام عبــارة اإلدارة مجــازا للداللــة علــى الكليتيـــن 
الدراســة. موضــوع 

جدول رقم )3(
تفسيـر مؤشر القياس

التفسيـرمستوى املؤشرقيمة املؤشر
ال توجد صيغ رسمية أو رغبة في التطبيقغيـر مطبق تماًما25 - 49
بعض الرغبة بالتطبيق ولكن ال توجد صيغ رسميةمطبق نسبيا50 - 74
رغبة قوية نسبًيا للتطبيق مع بعض الصيغ الرسميةمطبق75 - 99

رغبة قوية في التطبيق مع توافر الصيغ الرسميةمطبق تماًما100
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وتحسيـــن  الجامعــات  حوكمــة  بيـــن  االيجابيــة  بالعالقــة  االعتقــاد  مــدى   18
الجــودة الجامعيــة( وهــذا يعنــي توافــر ميــل لــدى إدارة الكليــات موضــوع البحــث 
التطبيــق.  بشــأن  الرســمية  للصيــغ  تفتقــر  انهــا  إال  املذكــورة،  الفقــرات  حــول 
والغراض التفسيـر واستخالص النتائج، تم تلخيص اإلجابات في الجدول )4(. 

يستخلص من كل ما سبق ذكره:

تطبيــق 1-  نحــو  البحــث  موضــوع  الكليــات  لــدى  مــا  حــد  إلــى  وميــل  رغبــة  ظهــور 
أدارك  محدوديــة  ألــى  أســبابه  بعــض  فــي  يعــود  وهــذا  الجامعــات،  حوكمــة 
الجامعــات، ومــدى  وآليــات حوكمــة  بمفاهيــم  الهيئــات اإلداريــة واألكاديميــة 
اإلجابــة  يحقــق  وهــذا  التعليميــة.  العمليــة  جــودة  تحسيـــن  بنجــاح  عالقتهــا 
علــى السؤاليـــن األول والثانــي للمشــكلة اللــذان مفادهمــا )إلــى أي مــدى تــدرك 

بموجبهــا؟(. العمــل  نحــو  وتميــل  وآلياتهــا  الجامعــات  حوكمــة  ملبــادئ  املذكــورة  الكليــات  فــي  واألكاديميــة  اإلداريــة  الهيئــات 

أن الفقــرات التـــي اشــرت عبــارة )مطبــق نســبًيا(، والتـــي تعنــي رغبــة قويــة نســبًيا للتطبيــق مــع بعــض الصيــغ الرســمية 2- 
للتطبيــق، فيعــود الســبب إلــى تطابقهــا مــع بعــض التعليمــات الجامعيــة النافــذة، وإن صيــغ التنفيــذ شــكلية أكثـــر مــن 

كونهــا جوهريــة.

النتيجــة: تـــرتب علــى محدوديــة إدراك الهيئــات اإلداريــة واألكاديميــة فــي الكليــات موضــوع الدراســة ملضاميـــن وأهــداف 
حوكمــة الجامعــات وعالقتهــا بتحسيـــن جــودة العمليــة التعليميــة، ميــل وتطبيــق محدوديـــن ملبــادئ وآليــات حوكمــة الجامعــات 

فــي الكليــات موضــوع البحــث.

ثانًيا - عرض وتحليل بيانات الستبيان

الهدف من التحليل الكشــف عن مســتوى أهمية متغيـــرات الدراســة من وجهة نظر أفراد العينة، والتحقق من صدق 
الفرضيــات.

تم عرض الطريقة اإلحصائية الختيار العينة من املجتمع 
الغراض االستبيان في امللحق )1(.

إلــى 1-  الوصفــي  اإلحصــاء  يهــدف  الوصفــي:  اإلحصــاء 
تلخيــص البيانــات وتنظيمهــا ومــن ثــم عرضهــا مــن خــالل 
علــى  الباحــث  تســاعد  إحصائيــة،  ومخططــات  جــداول 
فهــم اتجاهاتهــا ومعرفــة خصائصهــا بســهولة، وتســتخدم 
مــن  األهميــة  إلــى  تشيـــر  التـــي  املركزيــة(  النزعــة  )مقاييــس 
ــي الوســط الحسابـــي واالنحـــراف  خــالل التــوازن بيـــن قيمتـ
املعيــاري، اعتمــد البحــث املتغيـــرات الكامنــة )لالختصــار( 
الوصــف  نتائــج  لعــرض  املالحظــة  املتغيـــرات  مــن  بــدال 

.)7( الجــدول  فــي  كمــا  اإلحصائــي، 

الوصــف  نتائــج  املتضمــن   )7( الجــدول  مــن  اتضـــح 
يأتــي. مــا  الدراســة  ملتغيـــرات  اإلحصائــي 

بعــض املعرفــة بالصيــغ مــع بعــض ممكنــات التطبيــق ملضاميـــن كل مــن املتغيـــرات املعتمــدة الرئيســة )22 اإلنجــاز، أ- 
 2 ســوق العمــل، 24 تحسيـــن املســتوى النوعــي للخـرجيـــن،(، وهــذا يعنــي اهتمــام قــوي نســبًيا لــإلدارة فــي الكليــات 
موضــوع البحــث بمتطلبــات املتغيـــرات الرئيســة ســابقة الذكــر، ألن مؤشــر القــدرة القويــة نســبًياعلى بلــوغ مســتوى 
اإلنجاز املطلوب، املقتـرن بتحسيـن نسبـي في املستوى النوعي، يؤدي بالنتيجة إلى تحسيـن نسبـي في جودة العملية 

جدول رقم )4( 
 خالصة اإلجابات 

ا ملستوى التطبيق 
ً

وفق

 مدى تطبيق مبادئ 
حوكمة الجامعات

النسبة

ال يوجدغيـر مطبق تماًما
12/ 18 = 67 % مطبق نسبًيا 

6 / 18 =    %مطبق
ال يوجدمطبق تماًما

 املصدر: اعداد الباحثان

جدول رقم )5( 
تفاصيل حجم املجتمع

م.  عميد الوصف
عميد

 رئيس 
قسم

تدري�ضي )مدرس 
فما فوق(

حجم 
املجتمع

 80 60 12 6  2العدد

جدول رقم )6( 
 نتائج توزيع الستبيان على عينة الدراسة 

)التوزيع مباشر على أفراد العينة(

غيـر املستوفية التالفةاملوزعةالعينةالوصف
للمعلومات

غيـر 
املستلمةاملستـرجعة

6666581241العدد
 املصدر: من اعداد الباحثان



تأثيـر حوكمة الجامعات على مستوى جودة العملية التعليمية...

 2

أنشــطة  ضعــف  رغــم  التعليميــة، 
ااالستشــارة املقدمــة فــي هــذا املجــال.

مســتوى ب-  الحقيقــة  هــذه  وأكــد 
االهتمــام القــوي نســبًيا باملؤشــر )27 
التعليميــة(. العمليــة  أداء  مســتوى 

بعــض ج-  مــع  بالصيــغ  املعرفــة  بعــض 
كل  ملضاميـــن  التطبيــق  ممكنــات 
مــن املتغيـــرات الرئيســة )0  التوجــه 
االستـراتيجـــي، 2  توجــه اإلدارة،    
املشــاركة(، وهــذا يعنــي اهتمــام قــوي 
موضــوع  الكليــات  فــي  لــإلدارة  نســبًيا 
املتغيـــرات  بمتطلبــات  البحــث 
الرئيســة ســابقة الذكــر، الن مؤشــر 
التوجــه االستـرتيجـــي املدعــوم بتوجــه 
كان  وان  باملشــاركة  واملعــزز  اإلدارة 
نســبًيا، يــؤدي بالنتيجــة إلــى مســاندة 
تنفيــذ متطلبــات حوكمــة الجامعــات.

صعوبــات د-  مــع  املعرفــة  محدوديــة 
املتغيـــرات  ملضاميـــن  التطبيــق  عنــد 
الرئيســة كل مــن )1  االســتقاللية، 
الشــفافية،    5 املســاءلة،     
يعنــي  وهــذا  الرقابــة(،  آليــات    6
اهتمــام ضعيــف لــإلدارة فــي الكليــات 
بمتطلبــات  البحــث  موضــوع 
املتغيـــرات الرئيســة ســابقة الذكــر، 
إدراك  محدوديــة  عليــه  تـــرتب  ممــا 
واألكاديميــة  اإلداريــة  الهيئــات 
لبعــض مبــادئ حوكمــة الجامعــات، 
فــي  إلــى االســتقاللية  إن االفتقــار  إذ 
املســاءلة،  وإلــى  والقــرار،  املوقــف 
الرقابــة،  وآليــات  والشــفافية، 
ضعــف  إلــى  بالنتيجــة  يــؤدي 
حوكمــة  متطلبــات  بعــض  تنفيــذ 
املذكــورة. الكليــات  فــي  الجامعــات 

وأكد هذه الحقيقة مستوى االهتمام القوي نسبًيا باملؤشر )7  متطلبات تنفيذ حوكمة الجامعات(.	- 

يستخلص من العرض السابق ما يأتي:

محدودية مستوى إدراك الهيئات اإلدارية واألكاديمية للكليات موضوع الدراسة ملبادئ وآليات تنفيذ حوكمة الجامعات،أ- 

موضــوع ب-  الكليــات  إدارات  قبــل  مــن  بهــا  العمــل  وممكــن  معروفــة  تبــدو  قــد  الجامعــات  حوكمــة  مبــادئ  بعــض  إن 
الدراسة،فهي في الحقيقة شكلية وليست جوهرية، وهي ناتج عن بعض تعليمات الوزارة فيما يتعلق بتقييم األداء، 

جدول رقم )7( 
نتائج الوصف اإلحصائي

الوسط النوعالرمزاملتغيـر
الحسابي

الخطأ 
املعياري

النحـراف 
املالحظاتاملعياري

اهتمام قوي 0.120.78 معتمدVar 22اإلنجاز
نسبيا

اهتمام قوي 0.120.68 معتمد Var2سوق العمل
نسبيا

املستوى النوعي 
للخـريجين

Var2 اهتمام قوي 50.800.5. معتمد
نسبيا

جودة مخـرجات 
البحث العلمي

Var25اهتمام ضعيف 1.90.120.78معتمد
جدا

اهتمام ضعيف0.80 2.70.1معتمدVar26جودة االستشارة
جودة أداء العملية 

التعليمية
Var27اهتمام قوي 80.120.78. معتمد

نسبيا
التوجه 

االستـراتيجي
Var 0اهتمام قوي  20.10.6. مستقل

نسبيا
اهتمام ضعيف9 .10.060 .2مستقلVa 1االستقاللية
اهتمام قوي 0.22 770.0. مستقلVar 2توجه اإلدارة

نسبيا
اهتمام ضعيف80.080.55 .2مستقل  Varاملساءلة
اهتمام قوي 020.110.71. مستقل  Varاملشاركة

نسبيا
اهتمام ضعيف1 .80 .0 2.6مستقلVar 5الشفافية

اهتمام ضعيف5 .0.050 2.9مستقلVar 6آليات الرقابة
اهتمام قوي  80.100.6. مستقلVar 7حوكمة الجامعات

نسبيا

 الوســط الفر�شــي للنمــوذج =  ، )إذا كان االنحـــراف املعيــاري والخطــأ املعيــاري صغيـريـــن، فهــذا يشيـــر إلــى 
تجانــس اآلراء حــول وســطها، وصــدق نتائــج تجـــربة االختبــار.

جدول رقم )8( 
تفسيـر مؤشر القياس وتحديد نسبته من املجموع الكلي للمتغيـرات

قيمة 
املؤشر

مستوى مؤشر 
النسبة % املعنىالهتمام

من املجموع
7ال توجد معرفة وصعوبات قوية تواجه التطبيقضعيف جدا1

6 محدودية املعرفة مع صعوبات عند التطبيقضعيف2 
14بعض املعرفة بالصيغ مع بعض ممكنات التطبيققوي نسبيا 
  معرفة واضـحة بالصيغ مع توفر ممكنات التطبيققوي4
0معرفة كاملة بالصيغ مع مساندة قوية للتطبيققوي جدا5

 املصدر: من اعداد الباحثان



املجلة العربية لإلدارة، مج 40، ع 2 - يونيو )حزيـران( 2020

  

ومحاولــة تطبيــق نظــم ضمــان الجــودة فــي الجامعــات العراقيــة، وهــي فــي جميــع األحــوال مشوشــة وغيـــر واضـــحة، ومــن 
الصعــب االســتفادة منهــا.

الجامعيــة ج-  إدراك اإلدارات  فــي ضعــف  الفحــص،  قائمــة  نتائــج  مــع محصلــة  فــي محصلتهــا  نتائــج االســتطالع  تلتقــي 
العراقيــة لنظــام حوكمــة الجامعــات، متطلبــات تطبيقــه، وعالقتــه بنظــم تحسيـــن الجــودة فــي التعليــم العالــي، ومــا 

تـــرتب عليــه ضعــف فــي إجـــراءات تحسيـــن الجــودة، وبلــوغ االعتمــاد.

النتيجــة: املعرفــة النســبية إلــى حدمــا ببعــض الصيــغ وممكنــات التطبيــق نتــج عنــه مســتوى محــدود نســبًيا لجــودة 
العملية التعليمية، أي هناك استجابة وإن كانت محدودة ملستوى جودة أداء العملية التعليمية للتغييـر في مستوى 

تنفيــذ متطلبــات حوكمــة الجامعات.

اإلحصاء السببـي والتحقق من صدق الفرضيات 2-

استخدم البحث ألغراض العالقة والتأثيـر أسلوب االنحدار املتعدد، ألنه يعرض عالقة االرتباط بيـن املتغيـر املعتمد 
الرئيس واملتغيـرات املستقلة ذات الصلة مجتمعة من جانب، ومستوى التأثيـر ومؤشر الداللة املعنوية من جانب آخـر.

تحليــل النحــدار البســيط للمتغيـــر املعتمــد )جــودة أداء العمليــة التعليميــة علــى متغيـــرات املتغيـــر املســتقل الرئيــس أ- 
حوكمــة الجامعــت كل علــى انفــراد(: ملعرفــة مســتوى تأثيـــر كل متغيـــر مســتقل مــن متغيـــرات حوكمــة الجامعــات منفــرًدا علــى 

مســتوى جــودة العمليــة التعليميــة.

اتضـــح مــن الجــدول )9( املتضمــن نتائــج تحليــل االنحــدار البســيط للمنغيـــر املعتمــد الرئيــس أداء العمليــة التعليميــة 
ومتغيـــراته علــى املتغيـــرات املســتقلة منفــردة مــا يأتــي:

املتغيـــر -  ارتبــاط  معامــل  قيــم  بلغــت 
مــع  التعليميــة  العمليــة  جــودة  املعتمــد 
املتغيـــرات املســتقلة كل مــن )0  التوجــه 
  6 اإلدارة،  توجــه    2 االستـــراتيجي، 
آليــات الرقابــة،    املســاءلة(، )6  ,  0.6 
مشيـــرة  التوالــي،  علــى   ).0  ,  0. 7  ,  0.28
ومعنويــة  ايجابيــة  ارتبــاط  عالقــة  إلــى 
املتغيـــر  بيـــن  تقريبــا  القــوة  ومنوســطة 
املعتمد واملتغيـرات املستقلة، عدا متغيـر 
التوجــه االستـراتيجـــي فــكان قــوي نســبًيا، 
املتغيـــرات املســتقلة األخـــرى فكانــت  امــا 

معنويــة. وغيـــر  ضعيفــة  ارتباطاتهــا 

املعنويــة -  االرتبــاط  عالقــة  وأشــارت 
)التوجــه  مــن  كل  املســتقلة  واملتغيـــرات  التعليميــة  العمليــة  جــودة  الرئيــس  املعتمــد  ااملتغيـــر  بيـــن  واإليجابيــة 
األولــى  الرئيســة  الفرضيــة  جوانــب  بعــض  صــدق  إلــى  واملســاءلة(  الرقلبــة،  وآليــات  اإلدارة،  االستـراتيجـــي،وتوجه 
التـــي مفادهــا )توجــد عالقــة ذات داللــة معنويــة إحصائيــة للمتغيـــر املعتمــد أداء العمليــة التعليميــة، مــع املتغيـــرات 
املســتقلة كل مــن التوجــه االستـــراتيجي، وتوجــه اإلدارة، وآليــات الرقابــة، واملســاءلة(. وعــدم قبــول الجوانــب األخـــرى 

والشــفافية(. واملشــاركة،  )االســتقاللية،  مــن  بــكل  املتعلقــة  الفرضيــة  مــن 

النتيجة: االستجابة االيجابية واملعنوية للمتغيـر املعتمد الرئيس جودة العملية التعليمية مع بعض متغيـرات املتغيـر 
املستقل الرئيس حوكمة الجامعات كل من )التوجه االستـراتيجي، وتوجه اإلدارة، وآليات الرقابة، واملساءلة(.

جدول رقم )9( 
نتائج تحليل النحدار البسيط للمتغيـر املعتمد أداء العملية التعليمية 

على املتغيـرات املستقلة منفردة

انحدار املتغيـر املعتمد جودة العملية 
RR2FSigرمزهالتعليمي )v27( على املتغيـرات املستقلة 

var  00.6 0. 92 .560.00التوجه االستـرتيجي
var  10.0200.000.020.90االستقاللية
 var  20. 60.2210. 80.00توجه اإلدارة

var   0.280.08 .170.08املساءلة
var   0.260.072.680.11املشاركة
var  50.090.010.  0.57الشفافية

var  60. 70.1 5.9 0.02آليات الرقابة
مالحظــة: )قيــاس قــوة االرتبــاط -- 0.1 ضعيــف، 0.50 - 0.11 متوســط، 0.95 - 0.51 قــوي، 1.00 

.)Jack levin , 1977 , 197( ) 2 ،7( ودرجة الحـرية ،)ارتباط تام( 2 - مستوى املعنوية )0.05
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نتائج تحليل النحدار املتعدد لكل متغيـر من املتغيـرات املعتمدة منفردا على املتغيـرات املستقلةب- 

تأثيـــر  مســتوى  عــن  الكشــف  الغايــة 
مــن  متغيـــر  كل  فــي  املســتقلة  املتغيـــرات 

منفــردا. املعتمــدة  املتغيـــرات 

اتضـح الجدول )10( املتضمن نتائج تحليل 
االنحــدار املتعــدد لــكل متغيـــر معتمــد منفــردا علــى 

املتغيـــرات املســتقلة مجتمعــة مــا يأتــي:

متغيـــر -  لــكل  وقــوي  ايجابـــي  تجــاة 
مــع  بالعالقــة  مســتقل  معتمــد 
مجتمعــة. املســتقلة  املتغيـــرات 

)قــوي -  بيـــن  يتـــراوح  ايجابـــي  تاثيـــر 
للمتغيـــرات  جــًدا(  قــوي  إلــى  نســبًيا 
املســتقلة مجتمعــة فــي كل متغيـــر مــن 
وهــذا  منفــردا.  املعتمــدة  املتغيـــرات 

يحقــق اإلجابــة علــى الســؤال الثالــث للمشــكلة )إلــى أي مــدى يمكــن أن تســاهم حوكمــة الجامعــات فــي تعزيـــز متطلبــات 
الشــاملة؟(. التعليميــة  العمليــة  جــودة  تحسيـــن 

كانت املتغيـرات االقوى تأثـرا باملتغيـرات املستقلة هي املتغيـرات املعتمدة )سوق العمل، واإلنجاز، واملستوى النوعي - 
للخـريجيـن(، أي أنه في حال تسكيـن املتغيـرات األخـرى، فإن لحوكمة الجامعات موصوفة بمتغيـرات الدراسة تأثيـر 

إيجابـي على التغييـر في متغيـرات تحسيـن العملية التعليمية منفردة.

إلــى  يــؤدي  املثاليــة  الظــروف  وفــي  الذكــر  ســابقة  بمتغيـــراتها  الجامعــات موصوفــة  وفًقــا لحوكمــة  العمــل  إن  النتيجــة: 
الشــاملة. التعليميــة  العمليــة  تحسيـــن 

تحليل النحدار املتعدد للمتغيـر املعتمد جودة العملية التعليمية على املتغيـرات املستقلة مجتمعة.ج- 

اتضـح من جدول )11( املتضمن تحليل 
الرئيــس  املعتمــد  للمتغيـــر  املتعــدد  االنحــدار 
)جودة أداء العملية التعليمية( على متغيـرات 
الجامعــات(  )حوكمــة  املســتقل  املتغيـــر 

يأتــي:  مــا  مجتمعــة 

بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط الكلــي - 
بيـــن املتغيـــر املعتمد واملتغيـــرات املستقلة مجتمعة ) 0.7(، مشيـــرة إلى االتجاه االيجابـــي للمتغيـــر املعتمد بالعالقة 

مــع املتغيـــرات املســتقلة مجتمعــة.

بلغــت قيمــة معامــل تفسيـــر )R2( املتغيـــرات املســتقلة مجتمعــة للمتغيـــر املعتمــد جــودة أداء العمليــة التعليميــة - 
)0.55(، أي أن حوكمــة الجامعــات موصوفــة بمتغيـــراتها مجتمعــة تفســر مــا قيمتــه )0.55( مــن التغييـــر فــي مســتوى 

أداء العمليــة التعليميــة أمــا الباقــي فيعــود إلــى عوامــل أخـــرى خــارج موضــوع الدراســة.

بلغــت قيمــة مؤشــر الداللــة املعنويــة لنمــوذج االختبــار )0.00(وهــي أصغــر مــن مؤشــر الداللــة املعيــاري )0.05(، مؤكــدة - 
معنوية نموذج االختبار وصدق الفرضية الرئيسة الثانية التـي مفادها )هناك تأثيـر ذي داللة معنوية إحصائية للمتغيـر 

املســتقل الرئيــس حوكمــة الجامعــات ومتغيـــراته الفرعيــة فــي املتغيـــر املعتمــد الرئيــس جــودة أداء العمليــة التعليميــة(.

استخدام تحليل B( Beta املعيارية(: د- 

للكشــف عــن مســتوى تأثيـــر أي متغيـــر مســتقل فــي املتغيـــر املعتمــد الرئيــس مــن خــالل محــددات متغيـــرات النمــوذج 
األخـــرى، كمــا موضـــح فــي الجــدول )12(.

جدول رقم )10( 
نتائج تحليل النحدار املتعدد لكل متغيـر معتمد منفردا على املتغيـرات املستقلة

 Rمعامل الرمزاملتغيـر
الرتباط

R2 معامل 
التفسيـر

 F
املحسوبة

 F
املجدولة

Sig مستوى 
الثقة

 املالحظات

 تأثيـر ايجابـي V220.780.687.12.170.00  اإلنجاز
وقوي

تأثيـر ايجابـي V2 0.9 0.87292.170.00  سوق العمل
وقوي جدا

 املستوى النوعي 
للخـريجين

 V2 0.780.617.222.170.00 تأثيـر ايجابـي
وقوي 

 جودة مخـرجات 
البحث العلمي

 V250.7 0.555.52.170.00 تأثيـر ايجابـي
وقوي نسبيا

 جودة 
االستشارة

V270.710.50 .52.170.001 تأثيـر ايجابـي
وقوي نسبًيا 

جدول رقم )11( 
تحليل النحدار املتعدد للمتغيـر املعتمد جودة العملية التعليمية على 

املتغيـرات املستقلة مجتمعة

)v27( انحدار املتغيـر املعتمدRR2FSigاملالحظات
على املتغيـرات املستقلة 

مجتمعة
معنوية نموذج االختبار 0.556.710.00 0.7

وقبول الفرضية الرئيسة
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اتضـــح مــن الجــدول )12( املتضمــن نتائــج 
بيتــا املعياريــة )B( مــا يأتـــي: 

 - )B( املعياريــة  بيتــا  قيمــة  بلعــت 
لتأثيـــر املتغيـــر املســتقل )0  التوجــه 
املعتمــد  املتغيـــر  فــي  االستـراتيجـــي( 
مــع  التعليميــة(  الهمليــة  أداء  )جــودة 
األخـــرى،  املســقلة  املتغيـــرات  وجــود 

املعتمــد جــودة  املتغيـــر  فــي  التغييـــر  مــن  تقريبــا(   % 49( مــا قيمتــه  يفســر  التوجــه االستـراتيجـــي  أن  )86 .0(، أي 
األخـــرى. املســتقلة  املتغيـــرات  تفرضهــا  التـــي  املحــددات  رغــم  التعليميــة  العمليــة 

بلعــت قيمــة بيتــا املعياريــة )B( لتأثيـــر املتغيـــر املســتقل )2  توجــه اإلدارة( فــي املتغيـــر املعتمــد )جــودة أداء العمليــة - 
التعليمية( مع وجود املتغيـــرات املســقلة األخـــرى، )56 .0(، أي أن توجه اإلدارة يفســر ما قيمته )6 % تقريبا( من 

التغييـــر فــي املتغيـــر املعتمــد جــودة العمليــة التعليميــة رغــم املحــددات التـــي تفرضهــا املتغيـــرات املســتقلة األخـــرى.

بلغــت قيمــة مؤشــر الداللــة املعنويــة ملتغيـــر )التوجــه االستـراتيجـــي:  0.01(، وملتغيـــر )توجــه اإلدارة: 0.017( وهــي - 
جمعيــا أصغــر مــن مؤشــر الداللــة املعنويــة املعيــاري )0.05(، مشيـــرة إلــى معنويــة نمــوذج االختبــار، وقبــول نتائــج التأثيـــر.

النتيجــة: تســاهم حوكمــة الجامعــات فــي بيئــة الكليــات موضــوع الدراســة فــي تحسيـــن أداء العمليــة التعليميــة مــن خــالل 
االلتـــزام بالعمــل بــكل مــن التوجــه االستـــراتيجي، وتوجــه اإلدارة.

املبحث الرابع - الستنتاجات والتوصيات
  - مناقشة النتائج

ً
أول

تمارس الجامعات أدواًرا مهمة ومتنوعة في حياة املجتمع، ألنها املؤسســات التـــي تـــرعى التعلم الذي يســاهم في الكشــف 
عــن الفــرص، واإلبــداع، وريــادة األعمــال، وقــد تــم تطويـــر حوكمــة الجامعــات )مبــادئ وآليــات( لتحقيــق االســتجابة الفاعلــة ملثل 
هذه الرؤى واالدوار، ويشار للعملية التعليمية الشاملة بأنها قلب العملية الجامعية، وان تحسينها يساهم بشكل مباشر في 
تحسيـن جودة األداء الجامعي بصفة عامة، غيـر ان هذا التحسيـن ال يتحقق بالشكل املطلوب عند استخدام نظم تحسيـن 
الجــودة الجامعيــة )نظــم ضمــان الجــودة، وإدارة الجــودة الشــاملة( فقــط، وإنمــا يتطلــب األمــر أيًضــا مزاوجتهــا بمبــادئ وآليــات 
حوكمــة الجامعــات، ألن هــذه املزاوجــة تضبــط التــوازن بيـــن متطلبــات التحسيـــن وآليــات التنفيــذ، وقــد أظهــرت الدراســىة 
الحاليــة فــي نتيجتهــا النهائيــة )محدوديــة إدراك وميــل الهيئــات اإلداريــة واألكاديميــة فــي الكليــات موضــوع الدراســة ملبــادئ وآليــات 
حوكمــة الجامعــات، ممــا تـــرتب عليــه محدوديــة تحسيـــن مســتوى أداء العمليــة التعليميــة(، ولعــل مــن املفيــد مناقشــة النتائــج 

التـــي افرزتهــا الدراســة، للكشــف عــن بعــض الحقائــق وفقــا ملــا يأتــي: 

يعــود ســبب امليــل املحــدود والتطبيــق النسبـــي ملبــادئ حوكمــة الجامعــات وآلياتهــا فــي مجــال تحسيـــن العمليــة التعليميــة 1- 
إلــى محدوديــة إدراك الهيئــات االداريــة واالكاديميــة بمفاهيــم حوكمــة الجامعــات وطرائــق تنفيذهــا، والــدور الــذي تؤديــه 
فــي تعزيـــز قــدرة نظــم تحسيـــن الجــودة فــي التعليــم العالــي علــى تحسيـــن األداء الشــامل للعمليــة التعليميــة. وقــد اكــد هــذه 
الحقيقــة املعرفــة النســبية للهيئــات االداريــة واالكاديميــة بصيــغ وممكنــات تطبيــق حوكمــة الجامعــات فــي الكليــات املذكــورة.

رغم الدور املهم والفعال الذي يمكن تؤديه حوكمة الجامعات في مســاندة نظم التحسيـــن الجامعية املوجهة نحو 2- 
تحسيـــن العمليــة التعليميــة، إال إن الواقــع يكشــف عــن ممارســات ضعيفــة ومحــدودة فــي هــذا االتجــاه، والســبب 
مــع  الحوكمــة  مبــادئ  دمــج  االداريــة واالكاديميــة بطرائــق  الهيئــات  إدراك  إلــى محدوديــة  يـــرجع  ذلــك  الرئيــس وراء 
متطلبــات نظــم تحسيـــن الجــودة فــي التعليــم العالــي، وان ظهــور بعــض الحــاالت املحــدودة التـــي تشيـــر إلــى التطابــق مــع 
ممكنــات التحسيـــن، فأمرهــا يعــود إلــى بعــض تعليمــات الــوزارة ذات العالقــة، مثــل معاييـــر تقييــم األداء الجامعــي، 

ومحاولــة تطبيــق نظــم ضمــان الجــودة فــي الجامعــات العراقيــة.

إلــى تسكيـــن  -  املعتمــدة منفــردة،  املتغيـــرات  فــي  الجامعــات  املســتقلة لحوكمــة  املتغيـــرات  وتأثيـــر  قــوة عالقــة  تعــود 
فــي تحسيـــن أداء  بيئــة مثاليــة(، مــن أجــل الكشــف عــن دور حوكمــة الجامعــات  العوامــل األخـــرى )العمــل ضمــن 

العالــي. التعليــم  فــي  الجــودة  عــن تحسيـــن  املســئولة  للهيئــات  أكثـــر  يوفــر وضوحــا  التعليميــة، وهــذا  العمليــة 

جدول رقم )12(
قيم )B beta( املعيارية املعنوية لبعض املتغيـرات املستقلة

 املالحظاتB  t  Sig املعيارية رمزه املتغيـر
 التوجه 

االستـرتيجي
var  0  0. 86 2.62 0.01  احتساب تأثيـر املتغيـر املستقل من خالل

محددات املتغيـرات املستقلة األخـرى
 توجه 
اإلدارة

Var 2 0. 56 2.5 0.017 احتساب تأثيـر املتغيـر املستقل من خالل
محددات املتغيـرات املستقلة األخـرى 
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العمليــة  -  )جــودة  الرئيــس  املعتمــد  املتغيـــر  فــي  الجامعــات مجتمعــة  متغيـــرات حوكمــة  بعــض  وتأثيـــر  تعــود عالقــة 
التعليميــة(، إلــى تفعيــل متغيـــرات الحوكمــة األخـــرى )أي العمــل ضمــن البيئــة الفعليــة(، بصفتهــا تضــع محــددات 
بعضهــا علــى البعــض اآلخـــر، واملتغيـــرات األكثـــر تأثيـــرا هــي التـــي تتجــاوز هــذه املحــددات، مــن خــالل مؤشــر الداللــة 

واملعنــوي(. )االيجابـــي  املعنويــة 

يعــود ســبب اإلســهام االيجابـــي والواضـــح للكليــات موضــوع الدراســة فــي تحسيـــن أداء العمليــة التعليميــة مــن خــالل 5- 
االلتـــزام بالعمل بكل من التوجه االستـــراتيجي، وتوجه اإلدارة، إلى أن التوجه االداري املقاد بالتوجه االستـراتيجـــي 
 عن أهمية 

ً
في مســتوى الوزارة يوفر معلومات اوســع وأكثـــر دقة حول متطلبات تحسيـــن العملية التعليمية، فضال

التـــزام الجميــع بخطــط واستـــراتيجيات االدارات العليــا فــي الــوزارة والجامعــة.

ثانًيا - الستنتاجات
يساعد تنفيذ حوكمة الجامعات على تحقيق التوازن الفعال بيـن ممكنات التحسيـن في التعليم العالي ومتطلبات تنفيذه.1- 

تســاهم حوكمــة الجامعــات )مبــادئ وآليــات( فــي ضمــان تحقيــق الرقابــة الفعالــة علــى نظــم وإجـــراءات تحسيـــن جــودة 2- 
أداء العمليــة التعليميــة.

ضعــف إدراك اإلدارة فــي الكليــات موضــوع الدراســة بمفاهيــم وآليــات حوكمــة الجامعــات ودورهــا فــي تحسيـــن جــودة  - 
أداء العمليــة التعليميــة

محدوديــة رغبــة وميــل اإلدارة فــي الكليــات موضــوع الدراســة نحــو العمــل وفقــا لحوكمــة الجامعــات فــي مجــال تحسيـــن  - 
العمليــة التعليمية.

االهتمــام الشــكلي ببعــض متطلبــات حوكمــة الجامعــات التـــي قــد تتوافــق مــع توجيهــات الــوزارة فــي مجالــي تقييــم األداء 5- 
ونظــام ضمــان الجــودة فــي التعليــم العالــي.

التأثيـر اإليجابـي واملعنوي والقوي ملكونات حوكمة الجامعات في العوامل املكونة لجودة العملية التعليمية منفردة.6- 

الدور اإليجابـي الذي يمكن ان تؤديه حوكمة الجامعات في تحسيـن جودة أداء العملية التعليمية في التعليم العالي.7- 

العمليــة 8-  أداء  تحسيـــن  محصلــة  علــى  تنعكــس  قيــودا  مشتـــركة  الجامعــات  حوكمــة  مكونــات  بيـــن  التفاعــل  يضــع 
الجامعيــة. التعليميــة 

ظهر إسهام محدود لحوكمة الجامعات في تحسيـن جودة أداء العملية التعليمية في الكليات موضوع الدراسة.9- 

كشفت نتائج التحليل عن صدق فرضيتـي البحث الرئيستيـن )فرضية العالقة وفرضية التأثيـر( 10-

ا - التوصيات
ً
ثالث

توســيع مــدارك ومعــارف الهيئــات الداريــة والكاديميــة فــي الكليــات موضــوع الدراســة بمفاهيــم حوكمــة الجامعــات  1-
ومبادئهــا، ودورهــا فــي تحسيـــن أداء العمليــة التعليميــة بصفــة عامــة مــن خــالل:

تعميم ثقافة الجودة وحوكمة الجامعات في مستوى جامعات ومؤسسات التعليم العالي األخـرى.- 

االهتمــام بالدوريــات والبحــوث التـــي تتنــاول العالقــة بيـــن الجــودة وحوكمــة الجامعــات، ودور حوكمــة الجامعــات فــي - 
ضبــط مســارات العمليــة التعليميــة والكشــف عــن مشــكالتها.

إقامــة الــدورات واملشــاركة فــي املؤتمــرات التـــي تهتــم بنظــم تحسيـــن الجــودة الجامعيــة، وحوكمــة الجامعــات والعالقــة - 
املتبادلــة بينهمــا )نظرًيــا وتطبيقًيــا(.

تهيئة البيئة املادية واإلنســانية التـــي تتالءم مع متطلبات تنفيذ حوكمة الجامعات في مؤسســات التعليم العالي من  2-
خــالل:

إصدار التعليمات واألوامر التـي تشجع وتبسط من تنفيذ نظام حوكمة الجامعات في مؤسسات التعليم العالي، بما - 
فيها الكليات موضوع الدراسة.

تخصيــص ميـــزانية خاصــة لتغطيــة متطلبــات تدريــب وتطويـــر املهــارات املتخصصــة بتنفيــذ نظــم تحسيـــن الجــودة - 
وحوكمــة الجامعــات فــي مســتوى الجامعــات والكليــات فــي التعليــم العالــي.
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التخطيــط للمســتلزمات املاديــة واملاليــة ىالتـــي تضمــن التنفيــذ الناجــح للحوكمــة وتحسيـــن الجــودة فــي مؤسســان - 
التعليــم العالــي.

التوكيد على جوانب حوكمة الجامعات التـي تكرس الولء للمؤسسة الجامعية أو مؤسسات التعليم العالي من   -
خــالل:

تعزيـــز املمارســات التـــي تـــرسخ الــوالء للمؤسســة الجامعيــة، ســواء مــن خــالل النظــم والتعليمــات الداخليــة، أو نظــم - 
الحوافــز واملكافــآت ذات الصلــة.

توفيـــر الظــروف واألجــواء التـــي تشــجع علــى االلتـــزام الذاتـــي بالضوابــط والقوانيـــن التـــي تســاهم فــي تطويـــر اإلدارة - 
الجامعيــة. والعمليــة  الجامعيــة 

تشــجيع املبــادرات واملمارســات التـــي تحســن مــن جــودة العمليــة التعليميــة، وتهيئــة ظــروف أفضــل لتنفيــذ حوكمــة - 
الجامعــات ونظــم تحسيـــن الجــودة فــي التعليــم العالــي.

الجامعــات   - فــي  الجامعــات  التنفيــذ لحوكمــة  الناجــح  علــى  تســاعد  التـــي  واملمارســات  التعليمــات  وتـــرسيخ  تعزيـــز 
خــالل: مــن  والكليــات 

دراسة ومناقشة اإلجـراءات واآلليات الحالية التـي تقتـرب من متطلبات حوكمة الجامعات، ووضع اإلجـراءات واآلليات - 
ــا مالئًمــا لتنفيــذ مبــادئ حوكمــة الجامعــات ذات الصلــة مثــل ضوابــط اختيــار القيــادة الجامعيــة، أو 

ً
التـــي تجعــل منهــا مناخ

طرائق التقديـر املوضوعي للمستوى النوعي للخـريجيـن، أو ظروف توفيـر الحـرية األكاديمية وطرائق ممارستها.

وضــع نظــم واضـــحة ومتكاملــة للتقييــم، توائــم بيـــن نتائــج التقييــم ومعطيــات التغذيــة العكســية، فــي مجــاالت تقييــم - 
املســتوى النوعــي للخـريجيـــن، وأنشــطة البحــث واالستشــارة، والعالقــات مــع ســوق العمــل.

وضــع آليــات موضوعيــة وفعالــة ملتابعــة طرائــق تنفيــذ اإلجـــراءات والضوابــط ذات الصلــة بمتطلبــات تنفيــذ حوكمــة - 
الجامعــات، مثــل منهــج االطــالع امليدانــي علــى مجـــريات العمــل، أو تطويـــر تعليمــات وتوجيهــات جديــدة مبنيــة علــى 

نتائــج التغذيــة العكســية.

وضــع الطرائــق واإلجـــراءات التـــي تضمــن اللتـــزام بمتطلبــات العمــل وفقــا للشــفافية والســتقاللية واملشــاركة فــي  5-
أعمــال وقــرارات الجامعــات والكليــات مــن خــالل:

أعطاء صالحيات مالية وإدارية وعلمية أوسع لرؤساء وعمادات الجامعات والكليات، مع اعتماد مبدأ املحاسبة بالنتائج.- 

وضع الضوابط والتعليمات التـي تلزم الهيئات اإلدارية واألكاديمية في الكليات والجامعات على االفصاح املوضوعي - 
واملنضبط عن أنشطتها املختلفة، وسهولة وصول املستفيديـن إلى مصادر املعلومات عند الحاجة.

وضــع الضوابــط والتعليمــات التـــي تضمــن مشــاركة الهيئــات األكاديميــة بالقــرارات املتعلقــة بطبيعــة عملهــا، وحــدود - 
هــذه املشــاركة تجنبــا للتســيب أو فقــدان الســرية.

الكليــات  6- فــي  العليــا  اإلداريــة  القيــادات  مســاءلة  وتنظــم  تضمــن  التـــي  والتشــريعية  القانونيــة  الضوابــط  وضــع 
خــالل: مــن  والجامعــات 

ضمان حـــرية التعبيـــر للهيئات األكاديمية واإلدارية الجامعية في الكشف عن املمارسات غيـــر القانونية أو الفساد - 
الــذي قــد تقــع بهــا بعــض القيــادات فــي التعليــم العالــي،

ضمــان اســتخدام الهيئــات األكاديميــة واإلداريــة الجامعيــة لوســائل اإلعــالم والنشــر املختلفــة للتعبيـــر عــن آراءهــا - 
واملشــكالت التـــي تعانــي منهــا.

ضمــان االلتـــزام بمبــادئ النزاهــة والعدالــة واملوضوعيــة عنــد التعامــل مــع الحــاالت غيـــر القانونيــة، وغيـــر الشــرعية - 
التـــي تمارســها القيــادات فــي الجامعــات والكليــات، أو املتنفــذة فــي مؤسســات التعليــم العالــي.
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- World Bank. )2012(. Universities Through the Looking Glass: Benchmarking University Gover-

nance to Enable Higher Education Modernization in MENA, Washington: The World Bank.



املجلة العربية لإلدارة، مج 40، ع 2 - يونيو )حزيـران( 2020

 9

ملحق )1(
تفاصيل مجتمع الدراسة وطريقة اختيار العينة

تفاصيل املجتمع 
)الكلية التقنية اإلدارية، وكلية اإلدارة والقتصاد(

املنصب 
العلمي 

معاون عميد
عميد

رئيس 
قسم

تدري�ضي)مدرس 
فما فوق(

املجموع

26126080

احتساب عينة الدراسة: حسب معادلة: 

هيـربـرت اركن  

املجتمع = 80 العينة = 66 مفردة تقريبا

ملحق )2(
قائمة فحص لقياس مدى إدراك وميل القيادات في الكليات موضوع الدراسة

باملتطلبات العامة لنظام حوكمة الجامعات *
100%75%50%25% السؤالت
نسبة كفاية املعاييـر املستخدمة في اختيار القيادات االكاديمية في مؤسسة التعليم العالي التـي تعمل فيها. 1
نسبة التوثيق واإلعالن عن املعاييـر. 2

نسبة املشاركة ألعضاء هيئة التدريس في اختيار قيادة املؤسسة التعليمية.   
نسبة املمارسة الديمقراطية لقيادة املؤسسة التـي تعمل فيها. 4 
نسبة إسهام مجلس املؤسسة التعليمية في صنع القرارات الخاصة بالعملية التعليمية. 5 
نسبة امتالك املؤسسة التعليمية خطة لتدريب وتنمية املهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية في مؤسستك. 6

نسبة توافر قواعد البيانات في مؤسستك. 7 
نسبة توافر نظم املعلومات ونظم دعم القرار في مؤسستك. 8
نســبة توافــر آليــات املراقبــة واملتابعــة لألقســام العلميــة واإلداريــة بصــدد االلتـــزام بتنفيــذ سياســات وإجـــراءات  9

نظــم ضمــان الجــودة فــي مؤسســتك.
نسبة توافر خطة موثقة لتنمية املوارد التـي تمتلكها مؤسستك 10
نسبة توافر قنوات اتصال مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية ذات الصلة بأنشطة مؤسستك.11
نسبة تحفيـز مؤسستك ملنتسبيها على العمل على تنمية املوارد الخاصة باملؤسسة.12
نسبة امتالك مؤسستك للحـرية األكاديمية واالستقاللية اإلدارية. 1
نسبة توافر البـرامج التـرويجية والتسويقية للخدمات التـي تقدمها مؤسستك للدولة واملجتمع.14
نسبة قدرة مؤسستك على توفيـر مشروعات تساهم في تطويـرها وتحسيـن أداءها.15
نسبة توافر آليات لتقييم كفاءة القيادات اإلدارية واألكاديمية ملؤسستك.16
نسبة معرفتك واهتمامك بحوكمة الجامعات وتطبيق آلياتها في مؤسستك. 17
نســبة معرفتــك واهتمامــك بالعالقــة اإليجابيــة بيـــن تـــرتيبات حوكمــة الجامعــات ومتطلبــات تنفيــذ نظــام ضمــان 18

الجــودة فــي التعليــم العالــي
* نقال عن استبيان أعدته جامعة املنصورة املصرية مع بعض التصرف.

تأثيـر حوكمة الجامعات في أداء العملية التعليمية *

املتغيـر/ 
نسبًياغالًباتماًما السؤالالرمز

ً
أبدا قليال

ل
var 7.حوكمة الجامعات: وهي مجموعة القوى والعوامل التـي يغطيها نظام حوكمة الجامعات

 var 0.التوجه االستـراتيجي: اإلطار الشامل للسياق والرسالة واألهداف االستـراتيجية للمؤسسة التعليمية
var1

 var2
 var 

1 - تمتلك املؤسسة التعليمية وصفا واضـحا وموجـزا لجودة الخدمة التـي ستقدمها للمجتمع.
2 - تمتلك املؤسسة التعليمية الئحة موثقة ومقرة رسميا ألهدافها القريبة والبعيدة املدى.

  - تمتلك املؤسسة التعليمية إطارا قانونيا رسميا قابل للتغييـر خالل كل عشر سنوات. 
var  1
var 
var5
var6

االستقاللية: اعتماد املؤسسة التعليمية على نفسها ماليا، وإداريا، وأكاديميا.
4 - تنمي املؤسسة التعليمية مواردها واملالية بشكل خاص من أجل تحقيق االكتفاء املالي.

5 - تمتلك إدارة املؤسسة التعليمية قدرا مقبوال من االستقاللية اإلدارية
6 - تمتلك املؤسسة التعليمية مستوى كافي من الحـرية ملمارسة أنشطتها األكاديمية.
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املتغيـر/ 
نسبًياغالًباتماًما السؤالالرمز

ً
أبدا قليال

ل
var 2

var7

var8

 var9

توجه اإلدارة: صنع القرارات التـي توجه وتنظم عمل املؤسسة التعليمية، وتتـركز حول التسجيل، 
التعييـن، املكافآت، التـرقيات للهيئات األكاديمية، وإنشاء وصيانة املرافق.

7 - تمتلك إدارة املؤسسة التعليمية إجـراءات واضـحة ورسمية لتنظيم اختيار وتعييـن القيادات 
العليا وصانعي القرار.

8 - تمتلك إدارة املؤسسة التعليمية هرما يوضع الصالحيات املالية واإلدارية للهيئات اإلدارية في 
املستويات التنظيمية املختلفة.

9 - تحدد إدارة املؤسسة بشكل عادل ومجـزي مكافآت الهيئات األكاديمية واإلدارية الثابتة منها واملؤقتة.
var  

var10
var11

var12

املساءلة: عملية تقييم مدى إنجاز أهداف املؤسسة التعليمية، ونشر املعلومات فيما يتعلق بإنجاز 
الطلبة، االلتحاق في سوق العمل، الطريقة املستخدمة في تقييم الطلبة، وأداء الهيئات اإلدارية، 

وعملية التدقيق املالي، وما شابه.
10 - تعمل املؤسسة التعليمية وفقا ملتطلبات نظام ضمان الجودة وإجـراءات متابعة تحقيق التحسيـن املستمر.

11 - تعتمد املؤسسة التعليمية املعلومات املتـرشحة عن املسوحات ونظم االتصاالت الخارجية في 
التقييم األكاديمي واإلداري.

12 - تحقق املؤسسة التعليمية النزاهة املالية من خالل )توافر املعلومات، والتدقيق، والجـزاءات(.
var  

var1 
var1 
ar15

املشاركة: تحليل إلى أي مدى الوضع في الحساب أصـحاب املصالح املختلفيـن في عملية صنع القرار 
)ومن أحاب املصالح الطلبة، الهيئات األكاديمية، الحكومة، ممثلو الصناعة، املانحون، االتحادات 

والنقابات(.
 1 - تهتم إدارة املؤسسة التعليمية بمستوى مشاركة الطلبة في القرارات املتعلقة بهم.

14 - تهتم املؤسسة التعليمية بمستوى مشاركة املالك األكاديمي واإلداري في صنع قراراتها املختلفة.
15 - تهتم املؤسسة التعليمية بمستوى مشاركة ممثلي الصناعة وسوق العمل واالتحادات والنقابات 

املهنية في القرارات املتعلقة بالخـريجين.
var 5

var16
var 17
var 18

الشفافية وسهولة الوصول للمعلومات: مستوى توفيـر املؤسسة التعليمية املعلومات للجهات 
املستفيدة أو ذات الصلة بأعمال املؤسسة.

16 - تتصف سياسات وإجـراءات املؤسسة التعليمية بالبساطة وسهولة الفهم.
17 - تعلن املؤسسة التعليمية عن البيانات واملعلومات ذات الطبيعة العامة في مواقعها على الشبكة 

أو الوسائل األخـرى املعتمدة.
18 - تتوافر لدى املؤسسة قنوات سهلة لتوصيل املعلومات إلى املستفيديـن وأصـحاب املصالح.

var 6
var19

ar20

 var21

آليات الرقابة: األدوات والوسائل املستخدمة لضمان العمل وفقا للمتطلبات املحددة سابًقا.
19 - تتوافر لدى املؤسسة التعليمية القنوات الرسمية التـي تسمح ألصـحاب املصالح والجمهور 

بمراقبة أنشطة إدارتها.
20 - توفر إدارة املؤسسة التعليمية الضوابط واإلجـراءات كافة التـي تضمن حـرية ممارسة املدقق 

)الداخلي والخارجـي( ألعماله
21 - تمارس إدارة املؤسسة التعليمية تقييما دوريا إلنجازها يشارك فيه أصـحاب املصالح الداخلييـن والخارجيين.

،)Adriana Jaramillo , Benchmarking university governance , 2012( .املصادر *
CMI , Benchmarking university governance in MENA

)var27( املتغيـر املعتمد: مستوى جودة أداء العملية التعليمية
أبدا لقليال نسبياغالباتماًما السؤالاملتغيـر

أوال
var22

اإلنجاز: مستوى املتحقق من أداء العملية التعليمية للمؤسسة التعليمية في التعليم العالي.
22 - تحقق املؤسسة التعليمية مستوى عالي باتجاه تحقيق أهدافها في املجاالت الطالبية، واألكاديمية، واإلدارية 

ثانيا
var2 

سوق العمل: حجم الطلبة املعينيـن في مجاالت العمل املختلفة املتوافقة مع اختصاصاتهم
 2 - يحتل خـريجـي املؤسسة التعليمية مساحة واسعة من التعييـن في مجاالت سوق العمل املختلفة

ثالثا
 var2 

املستوى النوعي للخـريجيـن: الخـريجون من هم بمستوى 70 % فما فوق.
24 - يشكل مستوى معدل 70 % النسبة األكبـر من خـريجـي املؤسسة التعليمية.

رابعا
 var25

جودة مخـرجات البحث العلمي: النسبة األكبـر من البحوث األصلية أو ااتـي تم االنتفاع منه ميدانيا.
امليدانيــة  والبحــوث  األصليــة  البحــوث  التعليميــة  املؤسســة  بحــوث  مــن  األكبـــر  النســبة  تشــكل   -  25

واملجتمــع. للدولــة  النافعــة 
خامسا
var26

مستوى جودة االستشارة: نسبة االستشارات النافعة عمليا للدولة واملجتمع
بالقبــول  املختلفــة  املشــروعات  حــول  التعليميــة  املؤسســة  تقدمهــا  التـــي  االستشــارات  تتصــف   -  26

النجــاح. وتحقيــق  اإلداري 



املجلة العربية لإلدارة، مج 40، ع 2 - يونيو )حزيـران( 2020

41

The Impact of University Governance on the Quality of Educational Process in both of 
Basra University and the Southern Technical University: A Field Study

Dr. Abdulridha Naser Mohsin
Lecturer

Dept. of Business Administration Techniques
Administration Technology College - Basra

Sothren Technical university 
Abdnaser @yahoo.com

Prof. Muslim Alawi Alsaad
Professor 

Department of Business Administration
Faculty of Administration and Economics 

Basra university
moslimalawi@gmail.com

ABSTRACT

The Iraqi Ministry of Higher Education is trying to develop a broad and effective governance system, for 
improvement the educational process of its universities, because this system ensures the quality improvement 
of educational process, and could be able to provide further improvement, by consistent with improvement 
continuous process in the higher education sector, This will undoubtedly contribute to providing opportunities 
to ensure further improvement in the concepts and practices of managing universities and colleges , especially 
in Iraqi universities and colleges, which still need to self-control systems, and official systems that ensure full 
compliance for implementation of quality improvement requirements in higher education, , This requires the 
availability of wise and fair leadership on the one hand, and ensuring compliance with the principles of trans-
parency, independence of responsibility, participation , and accountability on the other hand , therefore, the 
main objective of the research was to reveal the impact of universities governance by all that means )values 
and ethics( in improving the comprehensive educational process at the University of Basra, And the Southern 
Technical University , Because the outputs of the educational process )students and research( are describing 
the service provided by the university to the community )i.e., the university’s mission(.The research adopted 
a main hypothesis that )there is impact with a statistical significance of the independent variable )the univer-
sities governance and their sub- variables( On the depend variable( Quality performance of the educational 
process(. The field study was determined at Faculty of Administration and Economics at the University of Basra 
and the Technical College at the Southern Technical University. the most important reasons are:

Continuous presence of researchers in these colleges helps to identify directly the problems in the im-
plementation of quality improvement systems, - and they correspond to the same administrative competence 
of researchers, - as well as these colleges attempts to implement quality management systems.(, The research 
attempted to reach its main goals by using two methods: The first method is aims to reveal the extent to which 
administrative and academic bodies in higher education are aware of the universities governance , and the 
extent to which they can be used this governance in Iraqi universities and colleges, the second method is the 
search for the causal relationship between universities governance, described by its main variables, and indi-
cators that measure the performance of the educational process. The search was used for data collection two 
method, the first is a checklist to collect data that reveals Orienting and understanding of administrations to the 
concepts of universities governance and its implementation mechanisms, And the second is questionnaire to 
reveal the causal relationship between university governance and improving the educational process.

The research reached to set of results, the most important of which is The positive role of university 
governance in improving the educational process in light of the availability of the appropriate environment.

Keywords: Governance, Universities Governance, Educational Process.




